
 

AGENDA 
bestuurscommissie Veiligheid 
 
Datum : 20 maart 2017 

Tijdstip : 12.30 – 14.00 uur   

Locatie : Ridderzaal (4e verdieping), Harlingertrekweg 58 te Leeuwarden 

 
 
 Onderwerp  Bijlage  Doel  

1. Opening en mededelingen  
 

  

2. 
 

  
3. 

Conclusies van de vergadering BC Veiligheid  
dd. 26 januari 2017  
 
Themasessie: Omgevingswet  
 

Bijlage 
 
 
Presentatie  

Ter vaststelling  
 
 
Ter bespreking  
 

4. 
 
 
5. 
 
6. 
 

Uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017- 
2018  
 
Verordening jeugdbrandweer  
 
Reddingsbrigade: stand van zaken en vervolg 
 

Bijlage     
 
 
Bijlage  
 
Mondeling 
 

Ter kennisname 
 
 
Ter vaststelling  
 
Ter bespreking   

7. Zienswijzen kaderbrief 2018- 2021 en 
begrotingswijziging 2017 

Bijlage      Ter advisering aan 
algemeen bestuur   
 

8. 
 
 
9. 

Jaarrekening (inhoudelijk veiligheid)  
 
 
Concept begroting 2018 (inhoudelijk veiligheid)  

Mondeling  
 
 
Bijlage  

Ter advisering aan 
dagelijks bestuur 
 
Ter advisering aan 
dagelijks bestuur 
 

10. Rondvraag 
 

  

11.   Sluiting   
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 Onderwerp  
1. Opening en mededelingen  
• 
• 
 
 
 
• 
 
 
 
• 
• 
 
 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.   
De heer Kleinhuis doet mededeling van het bericht dat in de media is verschenen over de brandweer. 
Het CBS heeft een analyse gemaakt van de kosten van de brandweer. Hij benadrukt dat de 
brandweer in Fryslân een van de goedkoopste is in Nederland. Na een gedachtewisseling geeft de 
voorzitter aan dat er geen persbericht zal worden verstuurd.   
Verder doet dhr. Kleinhuis mededeling van het uitkomen van de ‘Staat van de rampenbestrijding’.  
Dit betreft een beoordelingsrapportage van de inspectie over de crisisorganisatie. Hij is verguld met 
de score van Fryslân. Er zijn een aantal aandachtspunten die worden meegenomen. Na afloop van 
de bestuurscommissie is er voor de pers gelegenheid om over dit onderwerp in gesprek te gaan.  
Ook geeft hij aan dat er voor de brandweer is er nog steeds sprake van een principeakkoord.  
Tot slot zijn er twee nieuwe operationele leiders actief binnen de crisisorganisatie vanaf 1 januari 
2017. Hij is dan ook trots dat Fryslân een van de eerste regio’s is waarin er sprake is van 
gemeentesecretarissen die de functie als operationeel leider vervullen. De twee nieuwe OL’en zijn ter 
vergadering aanwezig. Tevens wordt een beeld getoond met daarop alle operationele leiders.  
 

2. Conclusies van de vergadering BC Veil igheid dd. 16 november 2016   
• 
 
•  

Dhr. Bilker vraagt zich af wanneer het uitvoeringsplan afhechting dekkingsplan 1.0 zal worden 
geagendeerd.    
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat het uitvoeringsplan in maart op de agenda zal komen te staan.  
De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 
- de conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 16 november ongewijzigd vast te stellen 

  
3. Uitgangspuntendocument Dekkingsplan 2.0       
• 
 
 
• 

Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit een belangrijk document is in opmaat naar het dekkingsplan 2.0. Het 
is een technisch document met daarin de uitgangspunten. We gaan uiteindelijk toe van een historisch 
gegroeide brandweer naar een beredeneerde brandweerorganisatie.  
Dhr. Beuving geeft middels een presentatie een toelichting. 

CONCLUSIES 
Bestuurscommissie Veiligheid  
   
Datum : 26 januari 2017   
Locatie : Leeuwarden 

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

H. H. Apotheker (vicevoorzitter/ pfh. Brandweer) 

T. van Bekkum (pfh. IV/meldkamer) 

A. de Hoop 

G. van Klaveren 

H. Oosterman (pfh. Crisisbeheersing) W. van den Berg 

F. Veenstra (pfh. GHOR) 

G. Krol                                                                      

T.J. van der Zwan  

W.J. Mansveld  

E. van Selm  

T. van Mourik 

G. Gerbrandy  

B. Bilker  

 

J.R.A. Boertjens  

E. van Zuijlen 

F. Bolhuis (Provinsje)  

P. Van Erkelens (Wetterskip Fryslân)  

W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân) 

J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)  

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) 

M. Kool (secretaris bestuurscommissie Veiligheid) 

Afwezig:  

J.B. Wassink 

C. Schokker- Strampel 

S. Heldoorn  

J. Liemburg 

D.J. Stellingwerf 

J. Eland (OM) 

M.C.M. Waanders 
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• 
• 
• 

Dhr. Boertjes vraagt zich af of er ook een landelijke benchmark heeft plaatsgevonden.   
Dhr. Beuving geeft aan dat er is gekeken naar buurregio’s en statistieken van het CBS.  
Dhr. Kleinhuis benadrukt dat er voor de zekerheid kengetallen zijn ingebouwd en hier kritisch naar 
wordt gekeken.  

• Dhr. van den Berg vraagt zich af of wanneer er sprake is van minder kazernes en of de lasten dan 
collectief worden gedragen of per gemeente. 

• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit collectief zal zijn, aangezien er geen sprake is van maatwerk 
constructies.  

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 
• 
 
•  
• 
•  

 
 

•  
•  

 
 

•  

Dhr. van Zuijlen acht de geschetste lijn m.b.t. communicatie niet realistisch. Hij doelt met name op het 
wachten met informeren van de gemeenteraden tot april.  
Dhr. Kleinhuis wil graag benadrukken dat er alles aan wordt gedaan om de leden als eerste te 
informeren. De betrokken burgemeesters zullen voor de bijeenkomst op 30 maart worden 
geïnformeerd.   
Dhr. van Zuijlen heeft er vertrouwen in als het bestuur tijdig wordt meegenomen. Wel benadrukt hij 
om met de gemeenteraden te communiceren.  
Dhr. Apotheker ziet de besloten bijeenkomst op 30 maart a.s. als een ‘bezinning van het bestuur’.   
Mevrouw van Selm vindt het proces en de uitleg helder. Het zijn uitstekende bouwstenen om mee 
verder te kunnen. Zij wil wel aandacht vragen voor risicogebieden 3.  
Dhr. Beuving geeft aan dat de focus ligt op risicogebieden 1. Gelijktijdig wordt ingezet op o.a. 
risicogebieden 3. Het uitgangspunt is om te zorgen voor een robuuste brandweerorganisatie. 
Daarnaast dient iedere burger te beschikken over een minimaal niveau brandweerzorg.  
Dhr. Boertjens vraagt zich af in hoeverre rekening is gehouden met specifieke plaatselijke 
omstandigheden.  
Dhr. Beuving geeft aan dat in de vorige vergadering zicht is gekomen op alle objecten. De uitdaging 
is om de gezamenlijke overschrijding niet significant hoger te laten zijn.  
De voorzitter wil benadrukken dat het cruciaal is om in te zetten op preventie. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit tot uiting komt in het uitvoeringsplan dat eerder is genoemd. 
Dhr. Bilker wil graag aandacht vragen voor de historische binnensteden. Verder wil hij namens 
collega Waanders graag nog een vraag stellen over de oplegnotitie. Op pagina drie worden twee 
richtingen geschetst. De tweede richting is onduidelijk en nog niet uitgewerkt. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat deze richting wordt uitgewerkt. 
De voorzitter wil tot slot nog benadrukken dat de betrokkenheid hoog is. Zo zijn er tachtig 
brandweermensen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document. We mogen hier trots 
op zijn.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit: 
1.  in te stemmen met het concept ‘Uitgangspuntendocument Dekkingsplan 2.0’; 
2.  kennis te nemen van het vervolgtraject. 
 

4.  
•  
 
 
 
 
•  

Themasessie: Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW)    
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) een netwerk is van 
hulpverleningsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de preparatie op incident- en 
rampenbestrijding op de Waddenzee. Samenwerking is nodig om de verbinding tussen de regio-
overstijgende aspecten en de lokale bijzonderheden bij land- en waterhulpverlening met elkaar te 
verbinden. Veiligheidsregio Fryslân faciliteert de CRW en de waterfunctionaris voert de regie. 
Aan de hand van een presentatie door dhr. Hans Spiegelaar, werkzaam bij de afdeling 
Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân en tevens waterfunctionaris, worden de leden van de 
bestuurscommissie meegenomen in het thema Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW).  
 

5. 
• 
 
 
•  
 
 
• 

Rondvraag    
Dhr. van Bekkum geeft aan dat hij van de Reddingsbrigade een brief heeft ontvangen inzake het 
honderd jarig jubileum. Hij refereert naar de landelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen en 
zou graag voor de zomer een besluit van het bestuur willen over de rol van de reddingsbrigade.  
De voorzitter geeft aan dat er in het Veiligheidsberaad is gesproken over dit onderwerp. Er wordt op 
dit moment een landelijk onderzoek uitgevoerd. In afwachting van het onderzoek kan er daarna een 
bestuurlijke uitspraak worden gedaan.  
Dhr. Kleinhuis geeft in aanvulling hierop aan dat de uitkomsten binnenkort worden gedeeld binnen de 
Raad van directeuren Veiligheidsregio’s. Daarna zal dit terugkomen in het bestuur.  
 

6. 
• 

Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 



 
 
 

Pagina 1 van 2 
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Onderwerp Uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder H. Apotheker 

Auteur R. Hogeterp  

Bijlagen 1. Uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 
2. Infographic uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 

Vergaderdatum 20 maart 2017 

Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

werkgroep brandveilig leven, functioneel gebied risicobeheersing, 
communicatie, financiën.  

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Kennisnemen van 

het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018.  

 
Inleiding 

In het beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018 is als streven opgenomen: minder incidenten, minder 
slachtoffers en minder schade. Om dit te bereiken stimuleert Brandweer Fryslân brandveilig gedrag en 
zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen door hen bewust te maken van hun eigen 
verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid; brandveilig leven. In 2014 is – in 
afstemming/samenwerking met diverse ketenpartners – een start gemaakt met de uitrol van regio-brede 
brandveilig leven-activiteiten. Deze activiteiten zijn in 2015 en 2016 verder uitgebouwd.  
 
In voorliggend uitvoeringsprogramma is uitgewerkt op welke wijze Brandweer Fryslân in de periode 2017-
2018 invulling wil geven aan brandveilig leven-activiteiten. De scope van dit uitvoeringsprogramma wordt 
bepaald door de in 2014 ingezette regionale koers en de aanbevelingen ten aanzien van de in te zetten 
brandveilig leven-maatregelen zoals opgenomen in de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’ 
(vastgesteld op 16 november 2016). Bij de vaststelling van voornoemde rapportage heeft uw 
Bestuurscommissie aangeven de huidige theoretische prestatie van Brandweer Fryslân ten aanzien van 
de opkomsttijden acceptabel te achten mits een extra/blijvende prestatie wordt geleverd op andere 
vlakken dan de repressieve opkomsttijd om zo het niveau van brandveiligheid positief te beïnvloeden, 
waaronder brandveilig leven.  
 
Voorliggend uitvoeringsprogramma is gebaseerd op een beschikbare uitvoeringscapaciteit van 6,5 fte; 4 
fte bestaande uitvoeringscapaciteit + 2,5 fte structureel extra in te zetten uitvoeringscapaciteit (zie besluit 
Bestuurscommissie Veiligheid d.d. 16 november 2016 en financieel kaderbrief 2018-2021). Het uitvoeren 
van woningchecks in de 18 minuten-plus gebieden (activiteit 9 in bijgevoegd uitvoeringsprogramma) 
wordt als een separaat project opgepakt. Hiervoor is via de reserve kwaliteitsverbetering incidenteel         
€ 157.000 beschikbaar.  
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Kernboodschap 

Met de inzet op brandveilig leven wil de brandweer – in nauwe afstemming/samenwerking met diverse 
ketenpartners – burgers, bedrijven en instellingen bewuster maken van de risico’s van brand en hun 
gedrag brandveiliger maken met als doel: 
 

- brand voorkomen; 
- brand snel ontdekken (door het installeren van rookmelders); 
- verspreiding van brand vertragen; 
- weten wat te doen bij brand.  

 

 
Consequenties 

De in het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 voorgestelde activiteiten dragen bij aan het 
voorkomen van brand, tijdswinst door snellere ontdekking van brand en daarmee een snellere inzet van 
de brandweer ter plaatse en leren mensen daarnaast hoe te handelen in geval van brand. Het niveau van 
brandveiligheid wordt door middel van brandveilig leven-activiteiten positief beïnvloed. 
 

 
Communicatie 

Het cluster communicatie is structureel vertegenwoordigd binnen de werkgroep brandveilig leven, via 
verschillende communicatiestructuren en kanalen wordt gecommuniceerd over (de activiteiten binnen) het 
uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018.  
 
 



Uitvoeringsprogramma
2017-2018

BRAND
VEILIG 
LEVEN

BRANDWEER 
Fryslân



1. Brandveilig leven: bewustwording centraal!

Brandveilig leven is er om het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en 
instellingen bij brand te vergroten door de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Want: ‘brandveiligheid 
begint bij jezelf!’

Via een doelgroepgerichte aanpak wil Brandweer Fryslân - samen met gemeenten en ketenpartners - de 
Friese samenleving van jong tot oud bewust maken van de gevaren van brand, de wijze waarop het 
brandrisico kan worden verkleind en wat je moet doen als er toch brand uitbreekt. 
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Beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018

In het beleidsplan is als streven opgenomen: minder incidenten, minder slachtoffers en 
minder schade. Om dit te bereiken stimuleert Brandweer Fryslân brandveilig gedrag en 
zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen door hen bewust te maken van 
hun eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid; ‘brandveilig leven’. 

In 2014 is een start gemaakt met de uitrol van brandveilig leven-activiteiten in de 
gehele regio. Deze activiteiten zijn in 2015 en 2016 verder uitgebouwd. In dit 
uitvoeringsprogramma is uitgewerkt welk vervolg Brandweer Fryslân geeft aan 
brandveilig leven in 2017-2018.

Doel

Doelstelling van het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 is om via 
doelgroepgerichte brandveilig leven-activiteiten een bijdrage te leveren aan het streven 
van Brandweer Fryslân naar minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. 

Met de inzet op brandveilig leven wil de brandweer burgers, bedrijven en instellingen 
bewuster maken van de risico’s van brand en hun gedrag brandveiliger maken. 
De brandweer heeft daarbij vier doelen:

• brand voorkomen
• brand snel ontdekken (door het installeren van rookmelders)
• verspreiding van brand vertragen
• weten wat te doen bij brand 

Om deze doelen te bereiken werken we zoveel mogelijk samen met gemeenten en 
andere partijen die bij kunnen dragen aan brandveilig gedrag.

Relatie met regionale beleidsdocumenten, andere projecten en initiatieven
Het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 heeft een relatie met:

• het beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018 (vastgesteld in de  
bestuurscommissie veiligheid VRF op 19 maart 2015) 

• de rapportage afhechten dekkingsplan 1.0 (vastgesteld in de bestuurscommissie 
veiligheid VRF op 16 november 2016)

• het jaarplan risicobeheersing
• landelijke nota ‘Uitwerking speerpunten brandveilig leven 2016-2020’  

(Brandweer Nederland, juni 2016)
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2. Scope uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018

Bepaling scope uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018  
De scope van het uitvoeringsprogramma brandveilig leven wordt bepaald door:

1. de in 2014 ingezette regionale koers
2. de aanbevelingen ten aanzien van de in te zetten brandveilig leven-maatregelen zoals opgenomen in de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’ 
 (vastgesteld in de Bestuurscommissie Veiligheid d.d. 16 november 2016)

Ad. 1: de in 2014 ingezette regionale koers
Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn vraagt om een verandering van burgers, bedrijven en instellingen. 
Veel heeft te maken met gedrag, dat is lastig te veranderen. Om de gewenste gedragsverandering te realiseren is aansluiting en herkenbaarheid bij burgers, bedrijven en 
instellingen een belangrijke randvoorwaarde. Dit wordt bereikt via een doelgroepenbenadering. 

Brandweer Fryslân richt zich op twee hoofddoelgroepen:

De inwoner/burger in zijn woonomgeving (woningeigenaren, huurders) 

In openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen controleert de overheid of tijdens het gebruik hiervan de brandveiligheidsregels worden nageleefd. In woningen 
gebeurt dit echter niet, terwijl er in ons land jaarlijks duizenden woningbranden plaatsvinden; twee derde van deze branden wordt veroorzaakt door onvoorzichtig 
menselijk handelen. Het incidentrisicoprofiel van de Veiligheidsregio Fryslân toont aan dat driekwart van het aantal gebouwbranden in onze regio een woningbrand 
betreft. Brandweer Fryslân wordt hiervoor op jaarbasis ruim 300 keer gealarmeerd. In geval van brand zijn veruit de meeste slachtoffers te betreuren bij woningbranden. 
Landelijk gezien komen hierbij ieder jaar rond de 30 personen om het leven en vallen honderden ernstig gewonden. In dit licht vormt het kabinetsbeleid om – ondanks 
toenemende fysieke en/of mentale beperkingen – ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen een belangrijk aandachtspunt.

Eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

Ondanks de formele toezichthoudende taak vanuit de overheid op het brandveilig gebruik van openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen, vormen de 
eigenaren/gebruikers hiervan evenwel een doelgroep van betekenis. De inzet van brandveilig leven-activiteiten kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verhogen 
van het veiligheidsbewustzijn en niveau van brandveiligheid.
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Subdoelgroep jeugd (basisonderwijs)

Subdoelgroep jeugd (middelbaar onderwijs)

Subdoelgroep studenten ‘op kamers’

Subdoelgroep thuiswonende senioren en verminderd zelfredzamen

Bij bovenstaande twee hoofddoelgroepen horen ook een aantal subdoelgroepen. Deze subdoelgroepen zijn geïdentificeerd aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen, 
uitgevoerde onderzoeken, de aandachtgroepen in de landelijke visie op brandveiligheid en het brandrisicoprofiel van de Veiligheidsregio Fryslân:

De brandweer op school: gastlessen brandveiligheid 

Technasium 

Brandveiligheidsvoorlichting studenten 

Brandveiligheidsvoorlichting senioren en verminderd zelfredzamen

Daarnaast inzet van doelgroepgerichte voorlichtingen, oefenen in de wijk, 
voorlichting na brand, aansluiting bij nationale brandpreventieweken

Subdoelgroep niet-/verminderd zelfredzamen in een zorginstelling 

Subdoelgroep eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

Pilot Geen Nood Bij Brand 

Participatie Brandweer Fryslân in Keurmerken Veilig Ondernemen

Hoofddoelgroep 
de inwoner/burger in zijn/haar woonomgeving 

Hoofddoelgroep 
Eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

Reeds ingezette activiteiten

Reeds ingezette activiteiten

Ad. 2: uitkomsten rapportage afhechten dekkingsplan 1.0 
Op 27 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân het dekkingsplan 1.0 vastgesteld. Op grond van dit dekkingsplan is geconcludeerd dat 
theoretisch gezien bij 82% van de objecten in Fryslân de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s worden overschreden. Met de vaststelling van de rapportage ‘afhechten 
dekkingsplan 1.0’ op 16 november 2016 heeft het bestuur besloten deze overschrijding van de normtijden te accepteren, mits een extra inzet wordt geleverd op andere 
vlakken dan repressieve opkomsttijd. Opkomsttijd is namelijk slechts één aspect om het effect van een brand te verlagen. Deze extra inzet moet bijdragen aan het voorkomen van 
brand, tijdswinst door snellere ontdekking van brand en een snellere inzet van de brandweer ter plaatse met als doel slachtoffers en schade te verminderen. Hierin is een 
prominente rol weggelegd voor brandveilig leven. 

Op grond van de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’ ligt de focus van de uit te voeren brandveilig leven-activiteiten in de periode 2017-2018 op:

• de onderkende hoog-risicogebieden
• gebieden met een hogere opkomsttijd dan de maximale wettelijk toegestane opkomsttijd van 18 minuten
• geprioriteerde markante objecten (prioriteit 1 t/m 4). Het gaat hier om objecten met een vergunning brandveilig gebruik, BRZO bedrijven, COA (nood)opvanglocaties en 

hotspots uit het incidentrisicoprofiel.

In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 
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3. Met welke activiteiten bereiken we onze doelgroepen? 

Jong geleerd, is oud gedaan’. Kinderen zijn erg ontvankelijk voor nieuwe informatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer gedrag vroeg wordt aangeleerd, dit over het 
algemeen leidt tot gewoontegedrag. Educatie is hierbij een sleutelwoord. 

Sinds de regionalisering in 2014 verzorgt Brandweer Fryslân gastlessen brandveiligheid in de bovenbouwgroepen van de Friese basisscholen. Deze gastlessen 
worden in de hele regio gegeven door ruim 40 getrainde lokale brandweervrijwilligers. Aan de hand van een landelijk ontwikkeld lespakket wordt de leerlingen op een interactieve 
manier meegegeven wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en leren ze hoe te handelen als er toch brand uitbreekt. Via een huiswerkopdracht wordt brandveiligheid ook 
thuis onderwerp van gesprek. Op deze manier worden via de leerlingen ook familieleden bereikt met de boodschap van brandveilig leven. Uit evaluaties blijkt dat de gastlessen 
brandveiligheid erg positief worden ontvangen op de Friese basisscholen.

Activiteit 1: de brandweer op school: gastlessen brandveiligheid

5

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving 

jeugd (basisonderwijs) 

betrokken Friese basisscholen, gemeenten, GGD Fryslân (gezonde school)

• leerlingen gaan actief aan de slag met het onderwerp brandveiligheid
• gerichte aandacht voor brandveiligheid op school en thuis
• uit onderzoek blijkt dat kinderen die op school voorlichting over brandveiligheid krijgen, enkele maanden daarna significant meer weten over 

de oorzaken van brand en brandveilig gedrag dan andere kinderen (Brakel 2012; Gebhardt et al. 2008; Hijlkema et al. 2013; Pol et al.2012-2). 
Een lespakket is iets effectiever dan een bezoek van de brandweer op school; een combinatie van beide lijkt het effectiefst (Pol et al. 2012-2). 
In Fryslân wordt gewerkt met een combinatie van beide 

5 uren per gastles

5



Het Technasium is gericht op het bèta-onderwijs van HAVO en VWO waarbij ‘onderzoek en ontwerpen’ centraal staat. Leerlingen werken in teamverband aan actuele 
bèta-technische opdrachten van externe opdrachtgevers. Binnen het Technasium-onderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn om later 
aan de slag te gaan in de bètatechniek. Eén van de doelstellingen van het Technasium-onderwijs is het enthousiasmeren van middelbare scholieren voor een technische 
vervolgstudie.  

In Fryslân zijn er zes scholen voor voortgezet onderwijs waar het Technasium wordt aangeboden:

• CSG Bogerman in Sneek 
• Linde College in Wolvega 
• CSG Liudger in Drachten 
• Stellingwerf College in Oosterwolde 
• RSG Simon Vestdijk in Harlingen 
• Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden 

Ten aanzien van het Technasium-onderwijs werkt Brandweer Fryslân al een aantal jaren samen met het Bogerman College in Sneek. Sinds 2016 is Brandweer Fryslân externe 
opdrachtgever voor alle zes Friese Technasium-onderwijsinstellingen. In 2016 is Technasium-leerlingen gevraagd om een innovatieve technische voorziening te ontwikkelen om 
woningbrand te voorkomen of zo te beperken, zodat 65-plussers voldoende tijd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen of door anderen in veiligheid te worden gebracht. 

Betrokkenheid van de brandweer bij het Technasium-onderwijs sluit aan bij één van de speerpunten uit de landelijk omarmde visie ‘herijking brandveilig leven’: het bevorderen van 
een (brand)veilige leefomgeving door innovaties op het gebied van brandveiligheid. Om te innoveren is nauwe samenwerking met onder meer het onderwijs noodzakelijk. Op het 
Technasium zitten de ingenieurs van de toekomst. 

Activiteit 2: Technasium 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving

jeugd (voortgezet onderwijs) 

CSG Bogerman in Sneek, Linde College in Wolvega, CSG Liudger in Drachten, Stellingwerf College in Oosterwolde, RSG Simon Vestdijk in Harlingen, 
Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden, Expertisecentrum Technasium Noord-Nederland, gemeenten

• scholieren binnen het middelbaar onderwijs gaan voor een langere periode intensief aan de slag met het onderwerp brandveiligheid
• brandveiligheidsbewustzijn wordt op deze wijze een gegrond onderdeel van het gedachtengoed van deze scholieren binnen het bèta-onderwijs
• het enthousiasmeren van bèta-scholieren voor een beroepskeuze binnen het (brand)veiligheidsdomein

150 uren per jaar (25 uren per Technasium)

6



Activiteit 3: brandveiligheidsvoorlichting studenten op kamers

Uit landelijk onderzoek, maar ook uit eigen praktijkervaringen, blijkt dat 
brandveiligheid in studentenwoningen vaak niet goed op orde is. Regelmatig 
ontbreken er werkende rookmelders, is er sprake van ondeugdelijke elektrische 
apparatuur en zijn vluchtwegen niet vrij van obstakels. 

Om studenten te bereiken, zoekt Brandweer Fryslân via aansprekende 
brandveiligheidscampagnes actief naar aansluiting met hun leefwereld. Zo is de 
brandweer jaarlijks aanwezig tijdens de introductieweken van nieuwe 
hogeschool-studenten in Leeuwarden (de Leip! Weken). Hierbij wordt samengewerkt 
met de gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Studiestad, GGD Fryslân en de politie. 
Daarnaast is in samenwerking met de repressieve dienst een aantal keren realistisch 
geoefend in Leeuwarder studentenhuizen. Ook wordt samengewerkt met de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden en Stenden Hogeschool: zo zijn honderden studenten van de 
NHL-opleiding Communication and Multimedia Design tijdens een tweetal 
projectweken voor Brandweer Fryslân op zoek gegaan naar vernieuwende en 
uitdagende ideeën om het brandveiligheidsbewustzijn van studenten te vergroten. De 
door studenten bedachte concepten worden door Brandweer Fryslân ingezet bij 
brandveiligheidscampagnes gericht op deze doelgroep. 

Landelijk onderzoek toont aan dat een interventie gericht op onbewust gedrag het beste 
werkt richting studenten (Pol et al. 2012-1). Uit het onderzoek blijkt dat 
studenten zich brandveiliger gedragen als zij worden aangesproken op wat anderen in 
hun omgeving doen of wat maatschappelijk van hen verwacht wordt. Deze 
onderzoeksresultaten worden betrokken bij brandveilig leven-activiteiten gericht op 
studenten.  

Hoofddoelgroep: 

Subdoelgroep:

Primaire partners:

Dit levert het op:

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving

studenten ‘op kamers’

gemeente Leeuwarden, Stichting Leeuwarden Studiestad, GGD Fryslân, politie, hogescholen, verhuurders 

het bewustmaken van huurders en verhuurders van studenten kamers over brandveiligheid, welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om brand 
zoveel mogelijk te voorkomen en hoe te handelen wanneer er toch brand uitbreekt

100 uren per jaar
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Activiteit 4: oefenen in de wijk

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

Bij ‘oefenen in de wijk’ wordt een oefening van een
lokale blusgroep gecombineerd met een voorlichting 
over brandveiligheid. Omwonenden worden door 
Brandweer Fryslân via een flyer in de bus uitgenodigd 
om te komen kijken bij een oefening van een 
‘woningbrand’ in een woning in hun buurt. Hier 
krijgen buurtbewoners uitleg over de wijze waarop de 
brandweer een woningbrand bestrijdt, maar raken ze 
ook bekend met het feit dat zij de eerste minuten na 
het ontdekken van een brand – in afwachting van de 
gealarmeerde brandweer – op zichzelf zijn 
aangewezen. Daarnaast wordt uitleg gegeven over 
veelvoorkomende brandoorzaken in en rondom huis, 
het belang van rookmelders en het kennen van je 
vluchtweg bij brand. Tijdens deze oefening is er voor 
buurtbewoners alle gelegenheid om vragen te stellen 
over brandveiligheid in de thuissituatie. Brandweer 
Fryslân oefent sinds 2014 met dit concept in de wijk. 

Om een oefening in de wijk mogelijk te maken 
stellen woningcorporaties leegstaande woningen 
beschikbaar om als ‘oefenobject’ te kunnen dienen.

 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving 

woningeigenaren/huurders

woningcorporaties, woningeigenaren/huurders, wijkraden/buurtverenigingen, huurdersverenigingen, gemeenten

buurtbewoners krijgen een realistisch beeld van een brandweerinzet bij een woningbrand. Zij worden op een laagdrempelige manier bewust gemaakt 
van brandveiligheid in en rondom huis, welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om brand zoveel mogelijk te voorkomen en hoe te handelen wanneer 
er toch brand uitbreekt

15 uren per oefening 
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Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Brandweer Fryslân heeft veel ervaring opgebouwd met het verzorgen van interactieve doelgroepgerichte voorlichtingen. Tijdens deze voorlichtingen wordt – tegen de 
achtergrond van desbetreffende doelgroep – door de brandweer uitleg gegeven over brandveiligheid in en rondom huis en in openbare gebouwen, bedrijven en instellingen. Deze 
uitleg wordt ondersteund door treffende praktijkvoorbeelden. 

Een prominente doelgroep is: thuiswonende senioren. Het kabinetsbeleid om - ondanks toenemende fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang - ouderen langer 
zelfstandig thuis te laten wonen vormt voor de brandweer een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment woont meer dan 80% van de 80-plussers zelfstandig. Cijfers wijzen uit dat 
ouderen vaker betrokken zijn bij brand in hun woonomgeving, waarbij ze bovendien vaker (dodelijk) gewond raken. Uit landelijk onderzoek blijkt dat onder 65-plussers ruim 2,5 keer 
zoveel doden vallen dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Als deze constatering wordt afgezet tegen een vergrijzende bevolking, kan worden geconcludeerd dat als er niets gedaan 
wordt, het aantal brandslachtoffers onder thuiswonende ouderen zal toenemen. Voor Brandweer Fryslân reden genoeg om intensief aandacht te besteden aan deze doelgroep. 

Bij senioren is vaak in meer of mindere mate sprake van een vorm van verminderde zelfredzaamheid. Ook bij jongere mensen kan als gevolg van lichamelijke of verstandelijke 
beperkingen sprake zijn van een (tijdelijke) verminderde zelfredzaamheid. Bij verstandelijke beperkingen komt het vaak voor dat men niet (goed) in staat is om 
brandveiligheidsrisico’s in te schatten. In andere gevallen zijn mensen beperkt mobiel en niet bij machte om zichzelf op eigen kracht in veiligheid te brengen. Via 
doelgroepgerichte activiteiten wil Brandweer Fryslân brandveiligheidsvoorlichting geven aan deze kwetsbare groep en hun omgeving (familieleden, zorgverleners).  

Het niveau van brandveiligheid is een ketenresultaat bestaande uit prestaties van vele actoren. Met andere woorden: ‘brandveiligheid is coproductie’. Minder 
incidenten, minder slachtoffers en minder schade vergt een inspanning op elk van de schakels van de veiligheidsketen. Een keten die niet exclusief aan de brandweer 
toebehoort maar waarin vele partijen een rol spelen. Voor doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichtingen wil Brandweer Fryslan graag samenwerken met partijen die al ‘achter 
de voordeur’ komen, zoals gemeentelijke WMO-afdelingen/wijkteams, thuiszorgorganisaties en woningcorporaties. Deze insteek past binnen de landelijk omarmde ‘herijking 
brandveilig leven’ waarbinnen het bevorderen van brandveilig leven via beïnvloeders één van de speerpunten is. Uitgangspunt hierbij is dat brandveilig leven wordt bevorderd door 
samen te werken met partijen die de meeste invloed hebben op de risicogroepen. 

9

de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

woningeigenaren/huurders, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

woningcorporaties, woningeigenaren/huurders, wijkraden/buurtverenigingen, huurdersverenigingen, gemeenten

uit een onderzoek binnen de regio Amsterdam-Amstelland blijkt dat voorlichting over brandveiligheid effectief is. Door de voorlichting neemt de 
kennis over brandveiligheid toe, is men zich meer bewust van het gevaar van brand (houding ten opzichte van brandveiligheid verandert) en neemt 
men maatregelen om de brandveiligheid in de eigen omgeving te verhogen

5 uren per voorlichting 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding



Een brand is voor gedupeerden erg ingrijpend en heeft daarnaast impact in de buurt. Praktijkervaringen en onderzoek tonen aan dat het effectief is wanneer na een brand 
voorlichting wordt gegeven. Betrokkenen en omwonenden hebben vaak behoefte aan informatie over het incident en staan tegelijkertijd open voor een brandpreventieve 
boodschap. Landelijk onderzoek laat zien dat door het geven van voorlichting na brand het brandveiligheidsbewustzijn bij mensen positief wordt beïnvloed en er meer bereidheid is 
tot het nemen van maatregelen om de brandveiligheid in de eigen leef-/werkomgeving te verhogen. 

Voorlichting na brand kan in verschillende vormen plaatsvinden: van informatie via social media gekoppeld aan de desbetreffende brand (bijvoorbeeld tips verspreiden over 
brandveiligheid), tot een huiskamergesprek met de getroffen bewoners of het verzorgen van voorlichting in de getroffen wijk voor buurtbewoners. Een dergelijke 
voorlichtingsbijeenkomst spitst zich toe op de feiten en omstandigheden met betrekking tot desbetreffende brand, maar ook op (indien dit gezien de omstandigheden passend is) 
bewustwording. Voorlichting kan daarnaast ook worden gegeven door middel van een artikel in de wijkkrant of lokale digitale media. 

Inzet van het middel ‘voorlichting na brand’ is afhankelijk van het type incident en de omstandigheden. De aanpak is uitgewerkt in de handleiding ‘voorlichting na brand’. 
Per incident wordt een afweging gemaakt of een voorlichting gezien de omstandigheden passend en zinvol is. Het gaat hierbij om maatwerk, waarbij altijd nauwe afstemming 
plaatsvindt met de ingezette operationeel leidinggevende binnen de brandweer, desbetreffende gemeente en de wijkagent.  

Activiteit 6: voorlichting na brand 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

woningeigenaren/huurders, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

betrokken gemeente en overige ingezette hulpdiensten, pandeigenaren/verhuurders en huurders

• bewoners worden geïnformeerd over het incident en de aanpak van de brandweer. Daarnaast wordt - passend tegen de achtergrond van de  
omstandigheden -  aandacht besteed aan het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn 

• uit een onderzoek binnen de regio Amsterdam-Amstelland blijkt dat voorlichting over brandveiligheid effectief is. Hierbij geldt dat een voorlichting  
nadat een brand heeft plaatsgevonden iets effectiever is dan een voorlichting zonder brand. Door de voorlichting neemt de kennis over  
brandveiligheid toe, is men zich meer bewust van het gevaar van brand (houding ten opzichte van brandveiligheid verandert) en neemt men  
maatregelen om de brandveiligheid in de eigen omgeving te verhogen 
 
20 uren per voorlichting

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding
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Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding

‘Geen Nood Bij Brand!’ (GNBB) is een landelijke aanpak gericht op (kwetsbare bewoners binnen) 
zorginstellingen. Ook Brandweer Fryslân is hierin vertegenwoordigd. De Focus van GNBB ligt op samenwerking 
en dialoog tussen de zorginstelling en Brandweer Fryslân om gezamenlijk een hoger niveau van brandveiligheid 
te bereiken. Doelstelling van deze risicogerichte aanpak is kennisdeling en bewustwording op het gebied van 
brandveiligheid bij cliënten, medewerkers en bestuurders van gezondheidszorginstellingen. 

Basis van de aanpak GNBB vormt een ‘veiligheidsexpeditie’ door de zorginstelling. Een leidinggevende, een 
bewoner en medewerkers van desbetreffende zorginstelling gaan samen met medewerkers van de brandweer 
een ronde maken door de instelling waarbij gezamenlijk veilige en onveilige situaties worden geregistreerd. Na 
deze expeditie bespreken zij hun bevindingen. Dit wordt vastgelegd in een van foto’s voorzien verslag. Hiermee 
is in één oogopslag te zien waar de zaken in orde zijn en waar nog verbeterpunten liggen. Door de brandweer 
worden hiervoor vervolgens adviezen gegeven. 

Voor de medewerkers en – indien mogelijk – de bewoners van de zorglocatie wordt als vervolg op de 
veiligheidsexpeditie door Brandweer Fryslân (in afstemming met de zorglocatie) een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd over brandveiligheid in de zorg. Doel hiervan is om aan de hand van aansprekende voorbeelden 
uit de uitgevoerde veiligheidsexpeditie binnen desbetreffende zorglocatie en overige praktijkvoorbeelden het 
veiligheidsbewustzijn onder medewerkers en cliënten te vergroten. 

De GNBB-aanpak is gericht op het principe ‘van regelgericht naar risicogericht’. Preventieve expertise en 
sturing op gedrag via brandveilig leven (‘de factor mens’) komen in deze aanpak samen. 

De afgelopen periode zijn in Fryslân bij 4 zorglocaties GNBB-pilots uitgevoerd. Op grond hiervan is besloten 
verder te gaan met deze aanpak en GNBB in de hele regio toe te passen. 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

niet-/verminderd zelfredzamen in een instelling, eigenaren/gebruikers instellingen

betrokken zorginstellingen en gemeenten, crisisbeheersing/GHOR (i.h.k.v. zorgcontinuïteit), landelijke projectgroep GNBB 

leidinggevenden binnen zorginstellingen, zorgmedewerkers en cliënten krijgen in dialoog met de brandweer meer zicht op het niveau van 
brandveiligheid in het gebouw waar zij werken dan wel wonen. Zij kunnen (brand)onveilige situaties herkennen en hierop inspelen 
 
20 uren per voorlichting
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Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding

In ons land worden jaarlijks circa 100 bedrijven getroffen door brand met een schade van meer dan 1 miljoen Euro. De totale schadelast van bedrijfsbranden schommelt 
tussen de 350 miljoen en 450 miljoen Euro per jaar. De meeste bedrijfsbranden ontstaan door gebrekkige elektrische voorzieningen, defecte apparatuur of het verkeerd gebruik 
ervan, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals slijpen, lassen en verf afbranden, roken en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers de gevolgen van een brand fors 
onderschatten. Voor de helft van de ondernemers leidt een brand binnen twee jaar tot een faillissement. Om een veilige bedrijfsomgeving te stimuleren, is door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor 
bedrijventerreinen (KVO-B). Ondernemers kunnen de meeste veiligheidsproblemen niet in hun eentje aanpakken. Hetzelfde geldt voor de gemeente, politie en brandweer. 
Samenwerking is noodzakelijk! Het KVO brengt alle relevante partijen bijeen en zorgt dat er afspraken worden gemaakt ten aanzien van het voorkomen van overlast, 
criminaliteitspreventie, brandveiligheid, onderhoud en beheer. 

Brandweer Fryslân participeert in 13 KVO’s: 

Binnen het KVO levert Brandweer Fryslân deskundige kennis en expertise op het terrein van brandveiligheid; dit uit zich onder meer in het geven van brandveiligheidsvoorlichtingen, 
het participeren bij schouws van de winkelgebieden en bedrijventerreinen en het organiseren van brandweeroefeningen. 

eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen in een KVO

ondernemers binnen het KVO, ondernemersvereniging, gemeente, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid,  eventuele andere partijen

ondernemers die zijn aangesloten bij het KVO krijgen via de betrokkenheid van de brandweer hierbij meer zicht op het niveau van brandveiligheid in hun 
winkelgebied of op hun bedrijventerrein. Zij kunnen (brand)onveilige situaties beter herkennen en hierop inspelen 
 
30 uur per KVO per jaar 
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  KVO’s Noordwest   KVO’s Noordoost   KVO’s Zuidwest   KVO’s Zuidoost 

Stiens

Leeuwarden De Hemrik

Leeuwarden De Zwette

Leeuwarden Binnenstad-Schrans

Drachten Tussendiepen

Drachten A7

Bedrijventerreinen Sneek

Bedrijventerreinen Bolsward

Bedrijventerreinen Joure

Winkelgebieden Sneek

Winkelgebieden Bolsward

Industrieterreinen Heerenveen

Gorredijk 



Het incidentrisicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân toont aan dat driekwart van het aantal gebouwbranden in onze regio een woningbrand betreft. Brandweer Fryslân wordt 
hiervoor op jaarbasis ruim 300 keer gealarmeerd. 

Het uitvoeren van woningchecks door de brandweer sluit nauw aan bij de persoonlijke situatie van de inwoner/burger; in één op één contact wordt aan de hand van een checklist 
gesproken over brandveiligheid in en rondom huis en worden hierover tips gegeven. Een belangrijke doelstelling van het uitvoeren van woningchecks in Fryslân is het vergroten 
van de rookmelderdichtheid door het installeren van rookmelders. Een goed werkende rookmelder levert een belangrijke bijdrage aan een snelle detectie van brand, iets wat weer 
van wezenlijke invloed is op het verloop en de afloop van een brand.

Het uitvoeren van woningchecks is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Qua beschikbare personele capaciteit is het niet mogelijk om in onze gehele regio woningchecks uit te 
voeren. Het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft met de vaststelling van de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’ op 16 november 2016 besloten woningchecks (inclu-
sief het plaatsen van rookmelders) in te zetten in die gebieden waar Brandweer Fryslân theoretisch gezien een hogere opkomsttijd heeft dan de wettelijke grens 18 minuten 
(zie hoofdstuk 4). In de dag-situatie gaat het hierbij om 1250 woningen en in de avond-nacht-weekend situatie gaat het om 1685 woningen. 

Activiteit 9: woningchecks 18 minuten-plus gebieden 
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Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding

de inwoner/burger in zijn woonomgeving 

woningeigenaren/huurders

woningeigenaren/huurders, woningcorporaties, gemeente

• uit onderzoek blijkt dat bewoners na een woningcheck significant meer kennis hebben over brandveiligheid en het belangrijker vinden om hun  
woning brandveiliger te maken (De Boer et al. 2013, Timmer 2012). Of het gedrag daadwerkelijk verandert, hangt echter af van het vervolg. In één 
van de onderzoeken kregen de bewoners een tweede bezoek van de brandweer die opnieuw een woningcheck uitvoerde. Het gedrag van de  
bewoners was in dit geval significant brandveiliger geworden. Indien er geen tweede bezoek wordt afgelegd was geen gedragsverandering te zien 
(De Boer et al. 2013). Herhaling is dan ook de kracht van de boodschap!

• een rookmelder installeren tijdens een woningcheck is altijd effectief: het aantal rookmelders in woningen neemt hiermee vanzelfsprekend toe. Als 
bewoners enkel de aanbeveling krijgen een rookmelder te installeren, blijken de meeste dat niet te doen (de Boer et al. 2013). Brandweer Fryslân 
wil de uit te voeren woningchecks combineren met het plaatsen van rookmelders om zo de rookmelderdichtheid in de 18 minuten-plus gebieden te 
verhogen 
 
p.m. (wordt meegenomen in een separaat projectplan)
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Achtkarspelen  2 0
Dantumadiel  2 2
De Fryske Marren 73 73
Ferwerderadiel  8 83
Franekeradeel  10 90

Heerenveen  3 3
Het Bildt  2 2
Kollumerland c.a. 2 4
Leeuwarden  81 8
Leeuwarderadeel 1 1

Littenseradiel  66 82
Ooststellingwerf  13 18
Opsterland  5 1
Smallingerland  626 734
Súdwest-Fryslân 238 336

Terschelling  1 1
Tytsjerksteradiel 63 158
Vlieland   6 6
Weststellingwerf 48 83 

Gemeente       18+ dag   18+ ANW Gemeente        18+ dag  18+ ANW Gemeente        18+ dag   18+ ANW Gemeente       18+ dag   18+ ANW



Al een behoorlijke tijd wordt er door de overheid ingezet op het wonen boven 
winkels, omdat het: 

• de leefbaarheid en kwaliteit van een binnenstad verbetert
• bijdraagt aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed
• zorgt voor een groter en meer gedifferentieerd woningaanbod

Bovenstaande positieve effecten van wonen boven winkels kennen echter ook een 
keerzijde; veel woningen hebben een gebrekkig niveau van brandveiligheid. 

Naar aanleiding van de brand aan de Kelders in Leeuwarden in oktober 2013, is door  
de gemeente Leeuwarden een steekproef uitgevoerd bij 10 panden in de binnenstad 
waarbij sprake is van een combinatie wonen boven winkels. ‘Winkels’ zijn in deze 
steekproef ruimer opgevat; ook panden met wonen boven horeca of kantoren zijn 
meegenomen. Geredeneerd vanuit het aspect ‘veilig kunnen vluchten’, is voor deze 
steekproef de aandacht uitgegaan naar panden met een combinatie aan risicofactoren:

• portieksituaties met één vluchtweg waarop meerdere woningen zijn aangesloten
• moeilijk of niet bereikbaar voor de hoogwerker van de brandweer
• oudere bebouwing waarbij sprake is van overwegend houten casco’s of  

constructies en minder beton
• oudere vergunningen
• verhuur door particuliere eigenaren

Activiteit 10: Wonen boven winkels 

De hoofdconclusie uit deze steekproef is, dat de brandwerende scheidingen tussen de 
bedrijfspanden en de daarboven gelegen woningen in negen van de tien panden niet 
(meer) bleken te voldoen aan de gestelde minimale wettelijke eisen. Bewoners van 
boven een bedrijfspand gelegen woningen hebben hierdoor een verhoogd 
brandveiligheidsrisico. Een conclusie die overigens niet afwijkt van het landelijke beeld. 

Eigenaren van bouwwerken zijn conform wet- en regelgeving primair verantwoordelijk 
voor de brandveiligheid van hun gebouw. Uit de steekproef in Leeuwarden blijkt dat 
eigenaren moeite hebben om aan de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven. 
Eigenaren, bewoners en gebruikers zijn zich veelal niet bewust van de slechte kwaliteit 
van brandscheidingen en de risico’s die daaraan voor hen verbonden kunnen zijn. 
Kennis hierover ontbreekt en vaak ziet men de samenhang tussen de verschillende 
brandveiligheidsmaatregelen (bouwkundig en gebruik) niet. 

Bij de component ‘gebruik’ ligt er een rechtstreekse relatie met brandveilig leven. 
Brandweer Fryslân wil in de periode 2017-2018 - in nauwe samenwerking met 
gemeenten en ketenpartners - door middel van gerichte voorlichtingsactiviteiten aan de 
slag met ‘wonen boven winkels’ in de geïdentificeerde hoog-risicogebieden uit de
rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’. De inzet hierop wordt waar mogelijk 
gecombineerd met overige activiteiten uit dit uitvoeringsprogramma (bijvoorbeeld 
doelgroepgerichte voorlichting en participatie van Brandweer Fryslân in het Keurmerk 
Veilig Ondernemen). 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding
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de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

woningeigenaren/huurders  

gemeenten, woningeigenaren, verhuurders, woningcorporaties, KVO’s binnenstad 

uit een onderzoek binnen de regio Amsterdam-Amstelland blijkt dat voorlichting over brandveiligheid effectief is. Door de voorlichting neemt de kennis 
over brandveiligheid toe, is men zich meer bewust van het gevaar van brand (houding ten opzichte van brandveiligheid verandert) en neemt men 
maatregelen om de brandveiligheid in de eigen omgeving te verhogen

250 uren per jaar



Kernboodschappen
Bij brandveilig leven is een aantal kernboodschappen te geven die voor iedere doelgroep te gebruiken zijn. Deze kernboodschappen kunnen zowel in- als extern 
worden gebruikt. Hoewel de omschrijving van kernboodschappen per situatie kan verschillen, zijn hieronder enkele kernboodschappen geformuleerd:

• rookmelders redden levens
• blijf uit de rook
• ken je vluchtplan; weet hoe je in veiligheid komt als er thuis brand uitbreekt
• koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Hang CO-melders op
• binnendeuren dicht bij slapen + hoorbare rookmelders = minder slachtoffers bij brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen  

Communicatiemiddelen 

• Twitter (account @BrandweerFrl) 
• Facebook (account facebook.com/brandweerfryslan) 
• Website Brandweer Fryslân 
• Doelgroepgericht voorlichtingsmateriaal   
• Free publicity via actief mediabeleid (regionale en lokale omroepen en kranten) 

 

 
 

• Bestaande landelijke communicatiemiddelen op het gebied van brandveilig leven
• Landelijke app ‘is mijn huis brandveilig?’ 
• Personeelsmagazine 02
• Intranet 

Brandveilig leven-voorlichting via de inzet van diverse mediakanalen richt zich op: kennis, houding en gedrag. 

Afhankelijk van en toegespitst op de verschillende doelgroepen worden diverse communicatiemiddelen ingezet, onder andere: 

Uitgangspunt is dat bij alle communicatie-uitingen de brandweer herkenbaar is als afzender.

Hoofddoelgroep 

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

jeugd (basisonderwijs, voortgezet onderwijs), studenten ‘op kamers’, thuiswonende senioren en verminderd zelfredzamen, niet-/verminderd 
zelfredzamen in een zorginstelling, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

regionale en lokale media, Brandweer Nederland 

gerichte aandacht voor bewustzijn omtrent brandveiligheid en de gevaren van koolmonoxide 

175 uren 
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Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

Nationale brandpreventieweken 
Jaarlijks worden in oktober de nationale brandpreventieweken georganiseerd. Deze 
weken zijn een initiatief van de Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, het 
Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheid NL en het Verbond van Verzekeraars en worden 
gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel van de Nationale 
Brandpreventieweken is de aandacht van onze samenleving te vestigen op 
brandveiligheid. Belangrijkste intermediair om deze doelstelling te bereiken is de 
brandweer. Brandweerkorpsen krijgen via de nationale brandpreventieweken concrete 
handvatten aangereikt om voorlichting te geven over de gevaren van brand en de 
mogelijkheden voor brandpreventie. Ieder jaar worden de brandpreventieweken 
gekoppeld aan een centraal thema. Brandweer Fryslân sluit bij deze campagne aan en 
draagt de brandveiligheidsboodschap via haar doelgroepgerichte voorlichtingen uit. 

Landelijke preventiecampagne koolmonoxidevergiftiging
Enkele jaren geleden is gestart met een landelijke preventiecampagne
koolmonoxidevergiftiging. Deze campagne is een initiatief van Brandweer Nederland en 
de Brandwondenstichting. Elk jaar worden mensen slachtoffer van 
koolmonoxidevergiftiging. Het is daarom belangrijk om te weten hoe een 
koolmonoxidevergiftiging kan worden herkend en voorkomen. Brandweer Fryslân sluit
bij deze campagne aan en verwerkt informatie over het voorkomen van een 
koolmonoxidevergiftiging in haar doelgroepgerichte voorlichtingen. 

Aanwezigheid bij landelijke beurzen
Brandweer Nederland manifesteert zich voor wat betreft brandveilig leven regelmatig op 
landelijke beurzen, zoals:

• de huishoudbeurs 
• de Libelle zomerweek
• de 50-plusbeurs
• de nationale onderwijstentoonstelling

De stands op deze beurzen worden bemenst door brandweermedewerkers vanuit alle 
Veiligheidsregio’s. Ook Brandweer Fryslân levert hieraan haar bijdrage. 

De inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

p.m.  

Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheid NL, Verbond van Verzekeraars

gerichte aandacht voor bewustzijn omtrent brandveiligheid en de gevaren van koolmonoxide

100 uren per jaar
  

Hoofddoelgroep:

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding
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4. Hoe zetten we de brandveilig leven-activiteiten in? 

Afhechten dekkingsplan 1.0: inzet brandveilig leven hoog-risicogebieden
In de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’ zijn binnen de Veiligheidsregio Fryslân een aantal gebieden onderkend waar sprake is van een verhoogd risico op gebouwbrand. 
Deze hoog-risicogebieden zijn geselecteerd op basis van het landelijke rapport ‘Rembrand, brandveiligheid is coproductie’ en het vastgestelde Incidentrisicoprofiel Fryslân. Het 
gaat hier met name om oude binnensteden (oudbouw, dicht op elkaar) en gebieden waarin gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen) zijn 
gesitueerd:

In bovenstaande hoog-risicogebieden is er veelal sprake van een kleine overschrijding van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s. De theoretisch berekende opkomsttijd 
blijft overal onder de 15 minuten, in de meeste gebieden zelfs onder de 12 minuten. Deze opkomsttijden worden door het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân acceptabel 
geacht, mits in deze gebieden een extra prestatie wordt geleverd op andere vlakken dan de repressieve opkomsttijd. 

Zoals eerder aangegeven is de opkomsttijd van de brandweer slechts één aspect om het effect van een brand te verlagen. Naast opkomsttijd, kan via extra preparatieve en 
preventieve inspanningen het niveau van brandveiligheid in deze gebieden positief worden beïnvloed. In dit licht worden in de hoog-risicogebieden activiteiten geïnitieerd gericht op 
het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. Deze activiteiten zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Noordwest
1. Franeker binnenstad
2. Harlingen binnenstad
3. Leeuwarden binnenstad
4. Leeuwarden Bilgaard
5. Leeuwarden Wielenpôlle
6. Leeuwarden Huizum

Noordoost
10. Drachten de Venen (prio 1)
11. Dokkum binnen de Bolwerken
12. Dokkum Hoedemakerspolder

Zuidoost
13. Heerenveen Noord/centrum (prio 1)

Zuidwest
7. Bolsward binnen de wallen
8. Sneek binnen de grachten
9. Sneek Hemdijk

Hoog-risicogebieden

Activiteit 3:
brandveiligheids-
voorlichting 
studenten op kamers 
(Leeuwarden)

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte 
brandveiligheids-
voorlichting

waar mogelijk: 
aansluiting bij 
gemeentelijke 
gebiedsteams

Activiteit 8: 
participatie Brandweer Fryslân 
in het KVO:

1. binnenstad Bolsward
2. binnenstad Leeuwarden
3. binnenstad Sneek
4. bedrijventerreinen Sneek

Activiteit 4: 
oefenen in de wijk 

Activiteit 11: 
voorlichting via 
diverse 
mediakanalen 

Activiteit 10: 
wonen boven winkels

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten hoog-risicogebieden
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Afhechten dekkingsplan 1.0: inzet brandveilig leven objecten/gebieden 18 minuten-plus
Op grond van het Besluit veiligheidsregio’s mag het veiligheidsbestuur geen opkomsttijd vaststellen die hoger is dan 18 minuten. Uit theoretische berekeningen blijkt echter dat 
Brandweer Fryslân in de dag-situatie 0,6% van alle objecten binnen haar verzorgingsgebied niet binnen deze wettelijke grens van 18 minuten bereikt. Het gaat hier om 2078 
objecten. In de avond-nacht-weekend-situatie wordt 0,7% van alle objecten niet binnen de 18-minutengrens bereikt. Hier gaat het om 2607 objecten. Het betreft vooral woningen en 
daarnaast logiesfuncties en industriefuncties waarbij de brandweer er theoretisch gezien langer dan 18 minuten over doet om ter plaatse te komen. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat uit de incidentregistratie blijkt dat er in de praktijk geen opkomsttijden boven de 18 minuten zijn geregistreerd. Op onderstaande kaarten zijn de 18 minuten-plus objecten voor 
de dag-situatie en de avond-nacht-weekend-situatie weergegeven: 

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

waar mogelijk: aansluiting bij gemeentelijke gebiedsteams

Activiteit 9: 
woningchecks (vergroten rook-melderdichtheid)

Voor de uitvoering van dit project wordt een separaat  
projectplan opgesteld

Het terugbrengen van de theoretische opkomsttijd bij de geïdentificeerde 18 minuten-plus objecten is mogelijk door het bijbouwen van nieuwe kazernes. Afgezet tegen het 
risicoprofiel en het aantal incidenten in de gebieden waar deze objecten zijn gelegen, is dit echter een onevenredige investering. Bestuurlijk is er dan ook voor gekozen om extra 
preparatieve en preventieve inspanningen te leveren om hier het brandveiligheidsniveau te verbeteren. De te nemen maatregelen moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen 
van brand, tijdswinst door snellere ontdekking en daarmee een snellere inzet van de brandweer ter plaatse met als doel slachtoffers en schade te verminderen. In de 
18 minuten-plus gebieden zal met name worden ingezet op het verkorten van de ontdekkingstijd van een brand door het plaatsen van rookmelders in woningen door het uitvoeren 
van woningchecks. 

18
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Afhechten dekkingsplan 1.0: inzet brandveilig leven-activiteiten bij markante objecten 
‘Markante objecten’ zijn objecten met een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, objecten die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen, (nood)opvanglocaties van het 
COA en hotspots uit het incidentrisicoprofiel. 

Bij 78% van de markante objecten is Brandweer Fryslân theoretisch gezien niet binnen de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s ter plaatse. Hoewel er sprake is van een 
overschrijding, zijn de berekende opkomsttijden voor deze objecten bestuurlijk acceptabel bevonden, onder voorwaarde dat ook hier een extra prestatie wordt geleverd op 
andere vlakken dan repressieve opkomsttijd, waaronder de inzet op brandveilig leven. De zwaarte en prioritering van de in te zetten extra maatregelen is afhankelijk van de mate 
van overschrijding van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s en de risicoscore voor desbetreffend object. In de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’ is dit nader 
uitgewerkt. 

In onderstaande tabellen worden per prioriteit de in te zetten brandveilig leven-activiteiten weergegeven:

Activiteit 7: 
Geen Nood Bij Brand

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 18 minuten-plus 

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 

Activiteit 1: 
de brandweer op school: gastlessen 
brandveiligheid met aanvullend een 
ontruimingsoefening

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 
(inclusief check brandveiligheid)

Activiteit 7: 
Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen 

prioriteit 1

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 

Activiteit 1: 
de brandweer op school: gastlessen 
brandveiligheid met aanvullend een 
ontruimingsoefening

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Activiteit 7: 
Geen Nood Bij Brand

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen

prioriteit 2   prioriteit 3   

prioriteit 4    
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Overzicht in te zetten brandveilig leven-activiteiten per gemeente 

ACHTKARSPELEN 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 2

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie: 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 0 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 28 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

24 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 28 28 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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AMELAND 

Hoog-risicogebied 

- x 

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten  

- dag-situatie: 1

- ANW-situatie: 1

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 88 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

87 

-gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 88 88 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

DANTUMADIEL 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 2

- ANW-situatie 2

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks 

(dag-situatie 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 2 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11. voorlichting via diverse mediakanalen

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 2 - gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 21 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

16 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 5 

Totaal 23 23 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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DE FRYSKE MARREN 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 140

- ANW-situatie: 141

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 73 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 73 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 2 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 96 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

85 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 11 

Totaal 99 99 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Bedrijventerreinen Joure) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

22



DONGERADEEL 

Hoog-risicogebied 

- Dokkum binnen de bolwerken

- Dokkum Hoedemakerspolder

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten plus objecten 

alle objectsoorten  

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 2 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 51 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

43 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 8 

Totaal 53 53 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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FERWERDERADIEL 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten plus 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 10

- ANW-situatie: 90

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 8 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 82 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 10 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

8 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Totaal 10 10 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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FRANEKERADEEL (per 1/1/2018 gemeente De Waadhoeke) 

Hoog-risicogebied 

- Franeker binnenstad

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 15

- ANW-situatie: 131

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 10 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 90 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 2 -celfunctie

-gezondheidszorgfunctie

7. Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 3 1 -bijeenkomstfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

Markante objecten prioriteit 4 29 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

25 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 32 32 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

25



HARLINGEN 

Hoog-risicogebied 

- Harlingen binnenstad

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

Alle objectsoorten 

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 4 25 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-industriefunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

21 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 26 26 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (RSG Simon Vestdijk in Harlingen) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

26



HEERENVEEN 

Hoog-risicogebied 

- Heerenveen Noord/centrum

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 3

- ANW-situatie: 3

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks   

(dag-situatie 3 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 3 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 2 -industriefunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

-gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 4 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Markante objecten prioriteit 4 48 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-industriefunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

40 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 8 

Totaal 54 54 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Industrieterreinen Heerenveen) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

27



HET BILDT (per 1/1/2018 gemeente De Waadhoeke) 

Hoog-risico-gebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 4

- ANW-situatie: 4

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 2 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 19 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-woonfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

16 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 3 

Totaal 19 19 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

28



KOLLUMERLAND C.A. 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 5

- ANW-situatie: 7

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 4 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 19 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

15 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 19 19 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

29



LEEUWARDEN 

Hoog-risicogebied 

- Leeuwarden binnenstad

- Leeuwarden Bilgaard

- Leeuwarden Wielenpôlle

- Leeuwarden Huizum

In te zetten activiteiten 

3: brandveiligheidsvoorlichting studenten op kamers 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

8: participatie in het Keurmerk Veilig Ondernemen (binnenstad Leeuwarden) 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 145

- ANW-situatie: 61

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 81 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 8 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 32 -woonfunctie

-onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-celfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

28 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 32 32 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(Leeuwarden De Hemrik, Leeuwarden De Zwette) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

30



LEEUWARDERADEEL (per 1/1/2018 herindeling met Leeuwarden) 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 2

- ANW-situatie: 2

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 1 woonfunctie 18 minuten-plus, ANW 1 woonfunctie 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 13 -onderwijsfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

6 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 7 

Totaal 13 13 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Stiens) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

31



LITTENSERADIEL (per 1/1/2018 herindeling met Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke) 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 94

- ANW-situatie: 113

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 66 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 82 woonfuncties 18 minuten-

plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 1 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastles brandveiligheid met 

aanvullend een 

ontruimingsoefening  

1 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 4 22 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

20 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Totaal 24 24 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

32



MENAMERADIEL (per 1/1/2018 gemeente De Waadhoeke) 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

Alle objectsoorten 

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 2 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 12 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

11 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 15 15 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

33



OOSTSTELLINGWERF 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 18

- ANW-situatie: 22

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 13 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 18 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 46 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

32 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 14 

Totaal 46 46 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school: gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (Stellingwerf College in Oosterwolde) 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

34



OPSTERLAND 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 6

- ANW-situatie: 2

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 5 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 1 woonfunctie 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 53 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

41 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 12 

Totaal 54 54 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Gorredijk) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

SCHIERMONNIKOOG 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 -onderwijsfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

24 

Totaal 24 24 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

35



SMALLINGERLAND 

Hoog-risicogebied 

- Drachten de Venen

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 724

- ANW-situatie: 840

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 626 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 734 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objeten prioriteit 1 6 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastlessen brandveiligheid 

met aanvullend een 

ontruimingsoefening  

2 

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

4 

Markante objecten prioriteit 2 6 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 6 

Markante objecten prioriteit 3 10 -industriefunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 9 

Markante objecten prioriteit 4 71 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-overige gebruiksfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

61 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 10 

Totaal 93 93 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (CSG Liudger in Drachten) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Drachten Tussendiepen en Drachten A7) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

36



SUDWEST-FRYSLAN 

Hoog-risicogebieden 

- Sneek binnen de grachten

- Sneek Hemdijk

- Bolsward binnen de wallen

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

8: participatie in het Keurmerk Veilig Ondernemen (binnenstad Sneek, bedrijventerrein 

Sneek, binnenstad Bolsward)  

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 339

- ANW-situatie: 462

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 238 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 336 woonfuncties 18 minuten-

plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 2 -logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

2 

Markante objecten prioriteit 2 7 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 7 

Markante objecten prioriteit 3 14 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 14 

Markante objecten prioriteit 4 172 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-overige gebruiksfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

151 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 21 

Totaal 195 195 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (CSG Bogerman in Sneek) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in Keurmerk Veilig Ondernemen (bedrijventerreinen Bolsward) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

37



TERSCHELLING 

Hoog-risicogebieden 

- x 

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

Alle objectsoorten 

- dag-situatie: 7

- ANW-situatie: 8

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 1 woonfunctie 18 minuten-plus, ANW 1 woonfunctie 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 1 -logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 38 -onderwijsfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

37 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 39 39 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

38



TYTSJERKSTERADIEL 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 497

- ANW-situatie: 603

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 63 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 158 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 4 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastlessen brandveiligheid 

met aanvullend een 

ontruimingsoefening 

1 

-logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

3 

Markante objecten prioriteit 2 3 -wonen verminderd zelfredzamen

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 3 

Markante objecten prioriteit 3 3 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastlessen brandveiligheid 

met aanvullend een 

ontruimingsoefening 

1 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 54 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 
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7: Geen Nood Bij Brand 11 

Totaal 64 64 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes 
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VLIELAND 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 15

- ANW-situatie: 13

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 6 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 6 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 1 -logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 17 -onderwijsfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

16 

-gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 18 18 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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WESTSTELLINGWERF 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 58

- ANW-situatie: 101

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 48 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 83 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 3 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 3 

Markante objecten prioriteit 3 3 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 3 

Markante objecten prioriteit 4 44 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 
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-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 6 

Totaal 50 50 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Techasium (Linde College in Wolvega) 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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5. Uitvoering 

Uitgangspunten 
Ten aanzien van voorliggend uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 gelden de volgende uitgangspunten:

• De uitvoering van de brandveilig leven-activiteiten vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van het clusterhoofd risicobeheersing, afdeling zuidoost. 

• De uitvoering is gebaseerd op een beschikbare personele capaciteit van 6,5 fte (1 fte = 1.230 uren per jaar; 7.995 uren per jaar, 15.990 uren voor 2 jaar). Deze medewerkers 
worden belast met de decentrale coördinatie en uitvoering van de verschillende brandveilig leven-activiteiten. 

• Ten behoeve van de decentrale coördinatie en uitvoering van de brandveilig leven-activiteiten is de Veiligheidsregio Fryslân onderverdeeld in 6 gebieden: 

 1. Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt, Harlingen, Terschelling, Vlieland (1 fte)
 2. Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel (1 fte)
 3. Achtkarspelen, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (1 fte)
 4. Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Ameland, Schiermonnikoog (1 fte)
 5. De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân (1,5 fte)
 6. Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf (1 fte)
 
 Deze 6 gebieden zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op een evenwichtige werklast. Daarnaast is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij toekomstige gemeentelijke  
 herindelingen. 

• Het taakveld brandveilig leven wordt ondersteund door een beleidsadviseur risicobeheersing en een communicatieadviseur.  

• Ten aanzien van de uit te voeren brandveilig leven-activiteiten ligt de primaire focus op onderstaande gebieden/objecten uit de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’: 
 
 

 Voor wat betreft deze activiteiten wordt – waar mogelijk – aansluiting gezocht bij overige taken van Brandweer Fryslân; bijvoorbeeld de uitvoering van de toezicht- en 
 controletaak brandveilig gebruik (maatwerkpakket 2) en de taken van het cluster vakbekwaamheid. Uit efficiency-overwegingen kan gekozen worden voor een bundeling   
 van activiteiten. 

• de aangewezen hoog-risicogebieden (inzet activiteiten 3, 4, 5, 8, 10, 11)
• de 18 minuten-plus gebieden (inzet activiteiten 5, 9, 11)
• de geprioriteerde markante objecten (prioriteit 1 t/m 4). Deze objecten worden, rekening houdende met de prioritering, de komende 2 jaren door Brandweer Fryslân 

actief benaderd (activiteit 1, 5, 7, 11) 

• Naast bovenstaande wordt ingezet op het regio-breed jaarlijks verzorgen van 250 gastlessen brandveiligheid in de bovenbouwgroepen van Friese basisscholen, het  
opdrachtgeverschap binnen het Techansium (6 middelbare onderwijsinstellingen), oefenen in de wijk, doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting, voorlichting na brand, 
participatie in het Keurmerk Veilig Ondernemen en voorlichting via diverse mediakanalen. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij landelijke campagnes en acties. 

• Activiteit 1: ‘de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid’ wordt voor het merendeel uitgevoerd door ruim 40 getrainde Friese brandweervrijwilligers die lid zijn van de 
voorlichterpool brandveilig leven. Indien nodig treden deze voorlichters ondersteunend op bij overige brandveilig leven-activiteiten. 
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                   Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten hoog-risicogebieden 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten 18 minuten-plus gebieden/objecten 2017-2018

Raming in te zetten personele capaciteit 
In onderstaande overzichten is een raming weergegeven van de in te zetten personele capaciteit:

Activiteit 3: brandveiligheidsvoorlichting studenten op kamers 

Activiteit 4: oefenen in de wijk

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke wijk- en gebiedsteams 

Activiteit 8: participatie Keurmerk Veilig Ondernemen 

Activiteit 10: wonen boven winkels 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke wijk- en gebiedsteams

Activiteit 9: woningchecks (separaat project) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

13x

10x

4x

10

100 uren per jaar 

15 uren per oefening

5 uren per voorlichting 

100 uren

30 uren per KVO per jaar

250 uren per jaar 

25 uren

5 uur per voorlichting 

100 uren

p.m. 

25 uren

  200 uren 

195 uren

50 uren

100 uren  

240 uren 

500 uren 

25 uren

Aantal

Aantal

Totaal 1.310 uren 

Raming tijdsbesteding

Raming tijdsbesteding

Activiteit

Activiteit

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

  50 uren 

100 uren

p.m.

25 uren

Totaal 175 uren 
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Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid, 

aangevuld met een ontruimingsoefening 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting, 

inclusief check brandveiligheid 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid, 

aangevuld met een ontruimingsoefening

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

4x

11x

0x

0x

1x

25x

5 uren + 8 uren = 13 uren 

5 + 5 uren per voorlichting (inclusief 

check) 

20 uren per traject 

25 uren

5 uren + 8 uren = 13 uren

5 uren per voorlichting

20 uren per traject  

25 uren

  52 uren 

110 uren

  

0 uren 

25 uren

  0 uren

  5 uren 

500 uren

25 uren 

Aantal

Aantal

Totaal 187 uren 15x

26x

Raming tijdsbesteding

Raming tijdsbesteding

Activiteit

Activiteit

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 18 minuten-plus 2017-2018 prioriteit 1

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 2017-2018 prioriteit 2   

Totaal 530 uren 

44



35

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid, 

aangevuld met een ontruimingsoefening

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

1x

2x

42x

888x

144x

5 uren + 8 uren = 13 uren

5 uren per voorlichting

20 uren per traject  

25 uren

5 uren per voorlichting

20 uren per traject  

25 uren

  13 uren

10 uren  

840 uren

25 uren 

  4.440 uren  

2.880 uren

25 uren 

Aantal

Aantal

Totaal 888 uren 45x

1.032x Totaal 7.345 uren 

Raming tijdsbesteding

Raming tijdsbesteding

Activiteit

Activiteit

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 2017-2018

prioriteit 3   

prioriteit 4    
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 Resterende regio-breed in te zetten brandveilig leven-activiteiten 2017-2018

Activiteit 1: de brandweer op school: gastlessen brandveiligheid 

(250 gastlessen per jaar: 2.500 uren in totaal, 1.000 uren inzet 

beroepscapaciteit, 1.500 uren leden voorlichterpool, deze uren 

worden hier buiten beschouwing gelaten).  

Activiteit 2: Technasium (25 uur per Technasium per jaar)

Activiteit 4: oefenen in de wijk

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Activiteit 6: voorlichting na brand

Activiteit 8: participatie Keurmerk Veilig Ondernemen

(4 KVO’s hebben betrekking op een hoog-risicogebied en zijn in 

die raming meegenomen, 9 KVO’s resterend)

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties

Regionale, interregionale en landelijke werkgroepen en overleg, afstemming met netwerkpartners, ontwikkeling nieuwe 

producten en buffer voor nog niet volledig ingevulde uitvoeringscapaciteit voor brandveilig leven in de eerste maanden van 2017

Benodigde uitvoeringscapaciteit afhechten dekkingsplan 1.0 periode 2017/2018

Benodigde uitvoeringscapaciteit overige regio-breed in te zetten Brandveilig leven-activiteiten (beroepscapaciteit)

Overig: regionale, interregionale en landelijke werkgroepen en overleg, afstemming met netwerkpartners, ontwikkeling nieuwe 

producten en buffer voor nog niet volledig ingevulde uitvoeringscapaciteit voor brandveilig leven in de eerste maanden van 2017 

500x

6x

17x

200x

50x

9x

p.m.

5 uren per voorlichting

25 uren per Technasium

15 uren per oefening

5 uren per voorlichting

20 uren per voorlichting

30 uren per KVO per jaar

25 uren

100 uren per jaar

  1.000 uren 

300 uren

255 uren

1.000 uren 

1.000 uren

540 uren

25 uren 

200 uren

Aantal

Totaal 4.320 uren 

Totaal 1.235 uren 

Raming tijdsbestedingActiviteit

Overig 

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

  1.235 uren 

  10.435

4.320

1.235 
Totaal 15.990 uren 

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018
Resumerend uitvoering 2017-2018 
Uitvoeringscapaciteit: 6,5 fte, totaal aantal uren per jaar: 6,5 x 1.230 = 7.995 uren , totaal aantal uren 2017-2018: 15.990 uren 
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Colofon
Dit uitvoeringsprogramma is een uitgave van de werkgroep brandveilig leven van Brandweer Fryslân. 
Vormgeving en opmaak: Ingrid Weert. Fotografie: Team Horsthuis, Kees van der Mark & fotoarchief Brandweer Fryslân.
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Aantal hoog 
risicogebieden 
per gemeente

Aantal 18 minuten-plus 
objecten per gemeente 
(avond-nacht-weekend)

Verklaring

28

24 15 46 54 24 93 195 39 64 18 50

88 23 99 53 10 32 26 54 19 19 32 13

Prioriteit 1 

Prioriteit 2 

Prioriteit 3 

Prioriteit 4 

Markante objecten: objecten met een 
omgevingsvergunning brandveilig 
gebruik, Brzo objecten, 
(nood) opvanglocaties COA, hotspots 
uit het incidentrisicopro�el.

Aantal markante objecten per 
gemeente met prioritering 
in te zetten brandveilig leven 
maatregelen.

De zwaarte en prioritering van de in te zetten brandveilig leven 
maatregelen is afhankelijk van de mate van overschrijding van 
de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s en de risicoscore 
van desbetreffend object.
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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N  D 

 
 
Onderwerp Organisatieverordening Jeugdbrandweer VRF  

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder H. Apotheker  

Auteur Jelmer Dam 

Bijlagen 1. Organisatieverordening Jeugdbrandweer 

Vergaderdatum 20 maart 2017 

Agendapunt 5 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Brandweer NW, P&O, Financiën, Communicatie 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De verordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen 
2. Na vaststelling bekendheid te geven aan dit besluit door plaatsing op de website van de 

Veiligheidsregio 

 
Inleiding 

In Nederland beschikt de brandweer over circa 150 jeugdkorpsen en ongeveer 3500 jeugdleden die 
verbonden zijn aan lokale brandweerposten. De jeugdbrandweer werkt bevorderend op het gebied van 
werving en selectie van nieuwe brandweerlieden, creëert een brede betrokkenheid van jeugd in een 
verscheidenheid van thema’s, waaronder Brandveilig leven, en geeft een positieve uitstraling van de 
brandweer in de lokale maatschappij. Binnen Friesland is er momenteel één Jeugdbrandweer die in de 
startblokken staat; post Franeker in afdeling Noordwest. 
 
De vrijwillige brandweer binnen Friesland heeft uitdagingen op het gebied van aanwas. Brandweer 
Fryslân verwacht een uitstroom van repressieve medewerkers vanwege de leeftijd. Hiervoor is al rekening 
gehouden met het budget om nieuwe medewerkers te kunnen opleiden.  
 
De brandweer kan zich met een jeugdbrandweer zichtbaar profileren in de maatschappij en 
betrokkenheid genereren. Het vaststellen van voorliggende Verordening is de formele borging van de 
jeugdbrandweer in Friesland. 
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Beoogd effect 

Verhoging van de verbinding en zichtbaarheid van Brandweer Fryslân in de maatschappij. 

 
Argumenten 

1.1 Een goede verbinding van het onderdeel jeugdbrandweer binnen de Veiligheidsregio is bevorderlijk 
voor de ontwikkeling van jeugdleden.  
De jeugdbrandweer onderbrengen bij de gemeenschappelijke regeling is de meest vergaande 
vorm om de verbinding tussen jeugdbrandweer en Veiligheidsregio vorm te geven. Het RBC op 30 
september 2013 stemde in met het advies van Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) om te werken 
met een verordening. 

1.2 Met de jeugdbrandweer wordt een kweekvijver gemaakt voor nieuwe brandweerlieden. 
Jeugdleden zijn enthousiast en kwalitatief hoogwaardige aspiranten wanneer ze doorstromen naar 
de ‘volwassen’ brandweer.  

1.3 Het brandweer–merk wordt zichtbaarder binnen de lokale gemeenschap. 
Jeugdleden kunnen een rol van betekenis hebben bij veiligheidsvraagstukken in de lokale 
maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan Brandveilig Leven en aanwezigheid op lokale markten en 
initiatieven. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 De Veiligheidsregio Fryslân wordt verantwoordelijk voor leden tot en met 18 jaar. 
Alle leden zijn verzekerd en een gedegen Huishoudelijk reglement borgt de goede zorg voor onze 
leden. 

1.2 Indien meerdere individuele posten een jeugdbrandweer willen starten, wegens succes van het 
concept, komen we niet uit met het actuele budget. 
Dit ondervangen we door het uitgangspunt van maximaal vier jeugdbrandweren te kunnen 
organiseren in Friesland, één per afdeling. 

 

 
Financiële consequenties 

- De jeugdbrandweer wordt op vrijwillige basis georganiseerd.  
- Voor ondersteuning van de jeugdbrandweer is €12.000 structureel per jaar gebudgetteerd 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling wordt bekendheid gegeven aan dit besluit door plaatsing op de website van de 
Veiligheidsregio. Het huishoudelijk reglement en het organisatieplan zal door de regionaal commandant 
worden vastgesteld.  

 
Communicatie 

Het vaststellen van de Verordening is de formele borging van de jeugdbrandweer in Friesland. De al in 
gang gezette ontwikkeling van de jeugdbrandweer zal verder uitgevoerd worden. Afdeling communicatie 
is hier sterk bij betrokken. 
 
Besluit :  
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 niet vastgesteld 

 
 ongewijzigd vastgesteld 

 
 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 



 
 
 
 
 
 
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân 
20 maart 2017 
 
 
 
 
Organisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsre gio Fryslân 
 
In het landelijk voorstel van de Raad van Commandanten over de inbedding van de jeugdbrandweer in de 
veiligheidsregio’s, wordt geadviseerd de jeugdbrandweer binnen de Veiligheidsregio te organiseren en 
daarvan deel uit te laten maken door het opstellen van een “Organisatieverordening Jeugdbrandweer” op 
basis van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio.  
 
Door middel van deze verordening kunnen personele, organisatorische en huishoudelijke hoofdzaken 
aangaande de jeugdbrandweer worden geregeld. Detaillering kan plaatsvinden door het opstellen van een 
huishoudelijk reglement en/of organisatieplan. 
 
Voor Veiligheidsregio Fryslân sluit dit advies aan bij de eigen inzichten; er is behoefte aan een goede, 
uniforme (regionale) structuur en mogelijkheden voor onder meer nieuwe initiatieven, zoals nieuwe 
jeugdbrandweren in de regio, jeugdbrandweer inschakelen bij Brandveilig Leven, etc. Veiligheidsregio 
Fryslân heeft aan de hand van het landelijk model de bijgevoegde Verordening Jeugdbrandweer 
Veiligheidsregio Fryslân opgesteld.  
 
Aan het Algemeen Bestuur wordt verzocht deze vast te stellen. Nadat de Verordening Jeugdbrandweer 
Veiligheidsregio Fryslân is vastgesteld zullen het huishoudelijk reglement en organisatieplan worden 
opgesteld. 
 
 
 
 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
 
 
1. de Verordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen; 
2. na vaststelling bekendheid te geven aan dit besluit door plaatsing op de website van de veiligheidsregio. 
 
  



 
ORGANISATIEVERORDENING JEUGDBRANDWEER VEILIGHEIDSRE GIO FRYSLÂN  
 
 
 
Het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân ,  
 
 
Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wvr); 
Gelet op art 5 lid 1 van de GR Veiligheidsregio Fryslân 
Gelet op art 10 van de Wvr 
 
 
Besluit vast te stellen: 
 
 
ORGANISATIEVERORDENING JEUGDBRANDWEER VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN  
 
 
Artikel 1 Definities 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. Brandweer: de regionale brandweer van Veiligheidsregio Fryslân . 
 
b. Regionaal commandant:  de regionaal commandant van brandweer Fryslân . 
 
c. Afdeling:  Brandweer Fryslân is verdeeld in vier Afdelingen.  
 
d. Cluster: elke afdeling bestaat uit een aantal (brandweer)posten, gegroepeerd in 

clusters. 
 
e. Afdelingshoofd: het hoofd van een afdeling 
 
f. Clusterhoofd: het hoofd van één van de brandweerclusters  
 
g. Jeugdbrandweer VR Fryslân: het geheel van jeugdbrandweren in de VR Fryslân. 
 
h. Jeugdbrandweer:  een jeugdbrandweergroep die is georganiseerd bij een 

afdeling. 
 

i. Lid: een lid van de Jeugdbrandweer van Veiligheidsregio Fryslân . 
 

 

Artikel 2 Inleidende bepaling 
 
1. Er is een Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân . 
 
2. Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijke 

betrokkenheid in het algemeen en het kweken van belangstelling voor en bevorderen van kennis over 
de brandweer in het bijzonder. 

 
3. Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân mag nimmer bij daadwerkelijke incidentbestrijding worden 

ingeschakeld. 
 
4. Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân is aangesloten bij de stichting Jeugdbrandweer Nederland. 
 
 



 
Artikel 3 Samenstelling 
 
1. Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân kan bestaan uit een aantal jeugdbrandweren, elk 

georganiseerd bij een afdeling. 
 

2. Een jeugdbrandweer bestaat uit een aantal leden en jeugdleiders. 
 
 
 
Artikel 4 Lidmaatschap 
 
1. Een lid wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het clusterhoofd. 

 
2. Een lid is ingezetene van de regio. 

 
3. Een lid heeft de leeftijd van 12 jaar bereikt en is niet ouder dan 18 jaar. Het lidmaatschap eindigt in 

ieder geval aan het einde van het jaar waarin die leeftijd is bereikt. 
 

4. Een lid moet de schriftelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger voor toetreding tot de 
Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân overleggen. 
 

5. Een lid voldoet aan de eisen genoemd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 5. 
 
 
 
Artikel 5 Huishoudelijk reglement 
 
De regionaal commandant stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin alle zaken betreffende interne 
aangelegenheden nader worden geregeld. 
 
 
Artikel 6 Organisatieplan 
 
De regionaal commandant stelt een organisatieplan vast, waarin alle zaken betreffende de organisatie van 
Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân wordt geregeld. 
 
 
Artikel 7 Verzekering 
 
Ten behoeve van de leden van de Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân wordt een verzekering tegen 
de financiële gevolgen van ongevallen afgesloten. 
 
 
Artikel 8 Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als "Organisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio 
Fryslân ". 
 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 20 maart 2017 
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Onderwerp Zienswijzen gemeenten kaderbrief 2018-202 1  

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Tjeerd van Bekkum 

Auteur Wim Mollink 

Bijlagen 1. Overzicht zienswijzen gemeenten op begrotingswijziging 2017 en 
Kaderbrief 2018-2021 

2. Kaderbrief 2018-2021 

Vergaderdatum 20 maart 2017 

Agendapunt 7 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

      

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de kaderbrief 2018-2021 voor het onderdeel Veiligheid en 
het AB hierover te adviseren. 

 
Inleiding 

Na vaststelling van de concept Kaderbrief 2018-2021 en de eerste begrotingswijziging 2017 op 14 
december 2016 is deze naar alle Friese gemeenten gestuurd voor zienswijze. De gemeenten hadden tot 
1 maart 2017 de tijd hun zienswijze kenbaar te maken.  
 
Kaderbrief 2018-2021 
Een aantal van de gemeenten is akkoord met voorgelegd kader 2018, een aantal neemt het voor 
kennisgeving aan en/of heeft geen zienswijze en enkele gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid 
om een zienswijze te geven. Een tweetal gemeenten (Kollumerland en Ooststellingwerf) is niet akkoord.  
Hieronder vindt u een overzicht van de besluitvorming van gemeenten met betrekking tot de (concept) 
Kaderbrief 2018-2021:  
 
Instemming, geen zienswijze of voor kennisgeving aangenomen door 17 gemeenten: 

� Het Bildt, Harlingen, Heerenveen, Ferwerderadiel, Terschelling, Dongeradeel, Dantumadeel, 
Achtkarspelen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Opsterland, Menameradiel, Franekeradeel, 
Fryske Marren, Vlieland, Schiermonnikoog, Ameland. 
 

Zienswijze gegeven door 5 gemeenten: 
� Leeuwarden, Smallingerland, Sudwest Fryslân, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf. 

 
Geen instemming door 2 gemeenten: 

� Ooststellingwerf, Kollumerland. 
 
Bij de ontvangen zienswijzen en reden van het (nog) niet kunnen instemmen met de (concept) Kaderbrief 
2018-2021 komen een paar thema’s aan de orde, te weten Operatie Stofkam, Rijksvaccinatieprogramma, 
datalekken en wettelijk/niet-wettelijke taken. Wij voorzien deze thema’s van een toelichting: 
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- Operatie Stofkam 

In 2016 is de eerste Operatie Stofkam geweest. Dit heeft geleidt tot een structurele verlaging van 
€ 490.000. Deze diepgaande analyse zal periodiek (elke 3 jaar) uitgevoerd worden. Een tweede 
Stofkam is eerder dan ook niet voorzien. 
 

- Rijksvaccinatieprogramma 
De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma zal in de bestuurscommissie Gezondheid 
terugkomen nadat via de mei circulaire 2017 meer duidelijkheid wordt gegeven over het proces.   
De kosten voor het programma worden vooralsnog verdeeld op basis van de thans geldende 
verdeelsleutel (inwoners). 

 
- Datalekken 

Uit stofkam bleek dat in het programma Organisatie geen ruimte zit (Bedrijfsvoering 3.0). Door 
ontwikkelingen op het gebied van Data wordt extra geld ingezet voor een 0,5 Fte functionaris 
gegevensbeheer, gecombineerd met privacy functionaris. Daarnaast wordt ingezet op beveiliging 
door onder andere het werken met zorgmail, encryptie en intrusion detection.  
 

- Gemeentelijke bijdrage voor taken die wettelijk / niet-wettelijk zijn 
De VRF voert voor het overgrote deel alleen wettelijke taken uit, soms direct gekoppeld aan de 
VRF, soms namens gemeenten. Naast de invulling van wettelijke taken voert de VRF soms 
maatwerk uit. Dit maatwerk is altijd een individuele afspraak tussen gemeenten en de VRF 
inclusief bijbehorende bekostiging. Bij Gezondheid is de inhoud van maatwerk divers, voor de 
brandweer geldt thans dat alleen de uitvoering van de WABO een niet wettelijke taak is. 
Daarnaast zorgen enkele activiteiten zoals het vaccineren van reizigers voor extra inkomsten. 
Met deze inkomsten kunnen we kosten voor de wettelijke taken verlagen.  

 

 

 

 
Beoogd effect 

• Het vaststellen van de kaderbrief 2018-2021 na ontvangst van zienswijzen ten behoeve van de 
concept begroting 2018-2021 

 
Argumenten 

2.1 De zienswijzen van de gemeenten geven geen aanleiding tot aanpassing van de kaderbrief 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Aanpassen prijsindexatie 
De indexatie voor materiële kosten wordt gebaseerd op de CPI van februari voorafgaand aan het jaar 
waarop het kader in gaat. Deze is nu nog niet bekend. Ter info/indicatie:  de CPI over januari 2017 
bedraagt 1,7% terwijl wij structureel rekenen op 1 % (delta € 204.000)  
 
 

 
Financiële consequenties 

Geen. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 



Na vaststelling zal het kader worden verwerkt in de conceptbegroting 2018 (-2021) en aan gemeenten op 
31 maart 2017 worden verzonden voor zienswijzen. Definitieve vaststelling van de Begroting 2018 vindt 
dan plaats in het algemeen bestuur op 13 juli 2017.  

 
Communicatie 

Communicatie zal plaatsvinden via de reguliere bestuurlijke besluitvorming. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 



Overzicht zienswijzen begrotingswijziging 2017 en Kaderbrief 2018-2021

Naam Gemeente Datum besluitvorming raad Besluit van de raad - begrotingswijziging Besluit van de raad - kaderbrief 2018 

Gemeente Achtkarspelen donderdag 16 februari 2017 raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen

Gemeente Ameland maandag 27 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Het Bildt donderdag 2 maart 2017 raad stemt in met begrotingswijziging raad stemt in met Kaderbrief

Gemeente Dantumadiel dinsdag 28 februari 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken die de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken die 
van GGD en gemeente wordt gevraagd. raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen

Gemeente Dongeradeel donderdag 16 februari 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken dee de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken dee 
van GGD en gemeente wordt gevraagd. raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen



Gemeente Ferwerderadiel donderdag 9 februari 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken die de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken die 
van GGD en gemeente wordt gevraagd. raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen

Gemeente Franekeradeel donderdag 2 maart 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Harlingen woensdag 8 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Heerenveen maandag 13 februari 2017 geen zienswijze 

Gemeente Kollumerland donderdag 2 maart 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken die de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken die 
van GGD en gemeente wordt gevraagd.

niet akkoord met kaderbrief omdat deze veel te technisch 
en ingewikkeld is opgesteld waardoor de raadsleden niet 
in staat zijn hun controlerende rol te vervullen

Gemeente Leeuwarden maandag 6 maart 2017

conceptbesluit; raad stemt in met kaderbrief, met 
verzoek om uitvoerige onderbouwing meldplicht 
datalekken en opmerking over afrekening rijksvaccinaties

Gemeente Leeuwarderadeel donderdag 16 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging. raad stemt in met Kaderbrief

Gemeente Littenseradiel maandag 27 februari 2017
raad heeft geen zienswijze ingediend; college geeft per 
brief aan geen bezwaren te hebben



Gemeente Menameradiel donderdag 2 maart 2017
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Ooststellingwerf dinsdag 14 februari 2017

raad stemt in met begrotingswijziging. Wel 
verzoek om duidelijke onderbouwing voor 
financiering extra inzet GGD vergunninghouders niet akkoord met kaderbrief omdat deze onvolledig is

Gemeente Opsterland maandag 13 februari 2017

raad stemt in met begrotingswijziging. Wel 
verzoek om duidelijke onderbouwing voor 
financiering extra inzet GGD vergunninghouders raad stemt in met Kaderbrief

Gemeente Schiermonnikoog dinsdag 21 februari 2017 geen zienswijze

Gemeente De Fryske Marren woensdag 1 maart 2017
raad maakt geen gebruik van mogelijkheid om zienswijze 
in te dienen

Gemeente Smallingerland dinsdag 28 februari 2017

Kaderbrief meerjarig inzicht geven in waar beleidsmatig 
en budgettair inzet wordt gepleegd die verder reikt dan 
hetgeen wettelijk strikt noodzakelijk is.

Gemeente Súdwest Fryslân donderdag 2 maart 2017

RVP: graag een jaarlijkse afrekening op basis van het 
werkelijk aantal gevaccineerde personen aangezien de 
afrekensystematiek onduidelijk is tot aan de meicirculaire

Gemeente Terschelling dinsdag 28 februari 2017 raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen



Gemeente Tytsjerksteradiel donderdag 16 februari 2017

de raad erkent dat extra inzet nodig is maar wil 
dat op lokaal niveau gekeken wordt wat exact 
nodig is. De GGD zal moeten aansluiten bij lokale 
structuren en bestaande projecten.

Verzoek om meegenomen te worden in het toekomstige 
beleid en de financiële keuzes. Zorgelijk over financiele 
risico's en onzekerheden in de kaderbrief

Gemeente Vlieland maandag 27 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Weststellingwerf maandag 27 februari 2017

Wens dat VRF begrotingsposten nogmaals door loopt 
(stofkam).Terugkomende stijging gemeentelijke bijdrage 
zorgwekkend, strategische keuzes maken om binnen het 
huidige budget te blijven. Terughoudend met extra 
financiering voor organisatieaanpassing GGD



1 
 

 

Kaderbrief 2018-2021 
 
 

Inleiding 
 
Veiligheidsregio Fryslân heeft de turbulente beginfase van zijn bestaan achter de rug. Dit biedt tijd en 
ruimte om langer vooruit te kijken, en minder vatbaar te zijn voor de waan van alledag. Hoe kan de 
buitengewone expertise die de veiligheidsregio heeft, zo ingezet worden dat Fryslân nog veiliger en 
nog gezonder wordt?  
 
De toegevoegde waarde van de veiligheidsregio is vanzelfsprekend wanneer het gaat om reactief 
daadkrachtig handelen bij incidenten. Of het nu gaat om de uitbraak van een infectieziekte, een brand 
of een crisis: de medewerkers van de veiligheidsregio lossen dit professioneel op. Echter, nog beter 
voor Fryslân is het wanneer die uitbraak of brand in de kiem gesmoord wordt, en het liefst in zijn 
geheel voorkomen.  
 
Dit is de strategische reis waar de organisatie voor staat: van reactief handelen naar proactief 
voorkomen. In deze kaderbrief, en ook die van de komende jaren, is deze verandering van toon te 
merken. Thema’s waar preventief winst mee valt te halen, zoals brandveilig leven en aansluiten bij het 
sociale domein, krijgen een prominente plek. 
 
Om de inhoudelijke winst te vertalen naar financiële winst is tijd nodig. Het duurt een aantal jaar 
voordat het investeren in preventie zich financieel uitbetaalt. Door kritisch te blijven op de eigen 
begroting, bijvoorbeeld door het periodiek uitvoeren van Operatie Stofkam, probeert de 
veiligheidsregio zoveel mogelijk van deze transitie zelf te bekostigen.  
 
Dit blijkt ook in deze kaderbrief. De grootste uitzettingen, ca 93%, zijn autonome ontwikkelingen, zoals 
de verschuiving van het Rijksvaccinatieprogramma naar de algemene uitkering en de verhoging van 
de cao. De autonome ontwikkelingen worden gecompenseerd via het Gemeentefonds. De uitzettingen 
als gevolg van beleidsmatige ontwikkelingen worden deels gecompenseerd door een voordeel van 
een half miljoen als gevolg van Operatie Stofkam. 
 
Wel is een winstwaarschuwing op zijn plaats. Operatie Stofkam heeft de laatste lucht uit de begroting 
gehaald. Uit de jaarrekening 2015 en de tussentijdse rapportage 2016 blijkt dat de trend waarin de 
veiligheidsregio jaarlijks geld overhield, ten einde is. Terwijl de risico’s die kunnen leiden tot een 
uitzetting van de begroting niet afnemen.  
 
Dit vraagt om richtinggevende keuzes, waarbij de kaderbrief een uitgelezen moment is. De brief 
bestaat uit drie elementen: de uitkomsten van operatie stofkam, inhoudelijke ontwikkelingen en 
bijstellingen en tot slot de autonome ontwikkelingen. Zo wil de veiligheidsregio het algemeen bestuur 
in positie brengen om tot deze keuzes te komen. 
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Operatie Stofkam 
Het algemeen bestuur heeft op 17 maart 2016 de auditcommissie opdracht gegeven om te toetsen in 
welke mate de begroting betrouwbaar en solide is. Welke posten zijn niet realistisch geraamd? En 
moet de begroting hierop aangepast worden, of is de afwijking voorlopig acceptabel? De resultaten 
heeft de auditcommissie op 16 november 2016 gepresenteerd aan het algemeen bestuur, met als 
besluit dat de uitkomsten opgenomen worden in de kaderbrief. 
 
Het resultaat van Operatie Stofkam is een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 
490.000. Dit getal bestaat uit de volgende componenten: 
 
Treasury 
Door de lage marktrente, en doordat niet alle activa met lang vermogen gefinancierd wordt, blijkt dat 
we minder rente (2,5%) betalen dan begroot (3%). Het budget voor rentelasten kan daarom structureel 
met € 250.000 worden verlaagd.  
 
Inkoop en aanbesteding 
Door drie kleinere productgroepen aan te besteden, is een extra besparing mogelijk van € 30.000, 
bovenop de al ingecalculeerde inkoopvoordelen bij de grote aanbestedingstrajecten. 
 
Aansluiten sociaal domein 
Met de ontwikkelingen in het sociale domein is er behoefte aan informatie op lokaal niveau. Insteek is 
dan ook het leveren van betrouwbare informatie aan de gemeenten op basis van data op wijk- en 
dorpsniveau. In het organisatieplan van de GGD is rekening gehouden met de personele kosten die 
dit met zich meebrengt, echter onvoldoende met de benodigde uitvoeringsbudgetten van € 100.000.  
 
Verlengen afschrijvingstermijnen 
Voor Operatie Stofkam zijn alle prijzen en afschrijvingstermijnen tegen het licht gehouden. De grootste 
voordelen zijn te behalen door de afschrijvingstermijn van de dienstauto’s en personeels-
materialenvoertuigen te verlengen van 7 naar 10 jaar, die van gebouwen van 40 naar 50 jaar en die 
van de tankautospuiten te verlengen van 15 naar 16 jaar. Totale voordeel is € 450.000. 
 
Onderhoudsvoorziening en energiekosten 
Uit het opnieuw schouwen van de gebouwen blijkt dat een structurele uitzetting van € 100.000 nodig is 
om de gebouwen op het afgesproken niveau 3 van NEN 2767 te houden. Daarnaast blijkt uit een 
analyse over de afgelopen 2 jaar dat de ramingen voor het energieverbruik niet realistisch zijn ten 
opzichte van het verbruik in de praktijk. Om dit recht te trekken, is € 40.000 extra nodig. 
 

Onderwerp Gezondheid Veiligheid Beïnvloedbaar? 
Aansluiten sociaal domein -100 0 Ja 
Energiekosten -20 -20 Nee 
Onderhoudsvoorziening 0 -100 Nee 
Lagere geldrente  50 200 Ja 
Verlenging afschrijvingstermijnen 25 425 Ja 
Inkoop en aanbesteding  10 20 Ja 
Totaal -35 525  
 
Dit structurele voordeel van € 490.000 is opgenomen in deze kaderbrief. Nu heeft de auditcommissie 
niet alleen gekeken naar de financiële afwijking. Ook zijn aandachtspunten waar een beleidskeuze 
gewenst is in kaart gebracht. Net als risico’s die in de toekomst kunnen leiden tot een aanpassing van 
de begroting. Deze risico’s en beleidskeuzes worden in de programma’s Gezondheid en Veiligheid 
hieronder behandeld. 
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Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen 
 
Gezondheid 
 
Vanuit Operatie Stofkam 
Inspecties kinderopvang 
Naar verwachting wordt per 1 januari 2018 het ‘Nieuwe Toezicht’ ingevoerd. De gevolgen qua kosten 
voor het uitvoeren van inspecties volgens het nieuwe toezichtskader zijn nog niet in te schatten. Zodra 
dit bekend is, volgt er een voorstel. Bij dit voorstel wordt ook de toerekening van kosten voor dit 
onderdeel aan de gemeenten betrokken. Hoewel het een collectieve taak betreft, vindt toerekening op 
dit moment plaats op basis van een uurtarief. Dit wijkt af van de gebruikelijke verdeling op basis van 
inwoneraantal. 
 
Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat op basis van de besluitvorming over Operatie Stofkam in 
de vergadering van het algemeen bestuur van 16 november de tarieven per 1 januari 2017 zullen 
worden verhoogd naar wat landelijk gangbaar is. Tevens zal in het eerste halfjaar van 2017 het 
opvangen van de resterende inkomstenderving aan de orde worden gesteld in de Bestuurscommissie 
Gezondheid. 
 
Voorstel Auditcommissie om de tweede paragraaf, waarin Operatie Stofkam aan de orde komt, 
weg te laten zodat dit de leesbaarheid van het stuk ten goede komt. 
 
Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid 
Vanuit haar systeemverantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid is het ministerie van WVS het 
stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid gestart. Landelijk worden zowel de VNG 
als GGD/GHOR Nederland bij het programma betrokken. Een van de onderdelen van het programma 
is het ontwikkelen van veldnormen, een traject dat naar verwachting eind 2017 is afgerond en alsdan 
mogelijk een vervolg krijgt in wettelijke vastlegging. In het kader van dit programma heeft het bureau 
AEF, op verzoek van de Tweede Kamer, inmiddels alle GGD’ en benaderd voor informatie over het 
takenpakket, het budget en de formatie. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2017 een 
voorstel aan de Bestuurscommissie Gezondheid worden voorgelegd. 
 
Infectieziektebestrijding/medische milieukunde 
Op dit moment zijn de huidige normen voor infectieziektebestrijding en medische milieukunde slechts 
voor 75% ingevuld bij GGD Fryslân. In overeenstemming met het Meerjarenbeleidsplan GGD, 
alsmede met het oog op het stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid wordt 
voorgesteld in twee jaarlijkse stappen deze onderdelen op niveau te brengen. Dit betekent voor 2017 
een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 70.000,-- en voor 2018 en volgende jaren met € 
140.000. 
  
Academisering 
Een ander onderdeel van het stimuleringsprogramma betreft het versterken van de capaciteit van 
GGD’ en om de gemeenten te adviseren. Hiervoor wordt een consortium van Academische 
Werkplaatsen opgericht onder leiding van het RIVM met de verwachting dat de GGD’ en daaraan 
zullen bijdragen. Het financieel risico wordt op dit moment geduid op €130.000. 
De Academische Werkplaats Noord-Nederland wordt eind 2016 geëvalueerd. Op grond daarvan en 
uiteraard in het licht van bovengenoemde versterking van de adviesrol zal een voorstel over de wijze 
van continuering worden voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid. 
 
Voorstel van de Auditcommissie om de tekst te herschrijven zodat het eerste en tweede deel 
beter op elkaar aansluiten.  
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Jeugdgezondheidszorg 
Voor de jeugdgezondheidszorg zijn de taken vastgelegd in het Landelijk Professioneel Kader (LPK), 
waarvoor uiteraard het wettelijk basispakket uitgangspunt is. Onze organisatie voldoet op dit moment 
niet volledig aan het landelijk kader. Daarbij zij nog vermeld dat het huidige (landelijke) kader naar 
verwachting binnenkort wordt herijkt. Het is wenselijk in aansluiting daarop ook het beschikbare 
budget voor JGZ weer tegen het licht te houden. Een financiële duiding van het voldoen aan het LPK 
komt op dit moment uit op € 400.000. 
Bovendien beschikt de JGZ structureel over weinig ‘verandertijd’, hetgeen het inspelen op (lokale) 
ontwikkelingen nagenoeg onmogelijk maakt. Een voorstel ter zake wordt in 2017 voorgelegd aan de 
Bestuurscommissie Gezondheid. 
 
Aanvullende ontwikkelingen 
 
Rijksvaccinatieprogramma 
In juni heeft de organisatie de gemeenten geïnformeerd over het voornemen van de Minister van VWS 
de wettelijke verankering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) te wijzigen. Om de huidige praktijk 
zoveel mogelijk te borgen wil de Minister in de Wet publieke gezondheid opnemen dat het Rijk 
verantwoordelijk blijft voor de inhoud van het programma (welke vaccins worden aangeboden), de 
aanschaf en distributie van vaccins, de oproep en registratie van kinderen en de voorlichting. Om de 
koppeling met de JGZ te behouden worden de gemeenten formeel verantwoordelijk voor het feitelijk 
zetten van de vaccinaties. Daartoe wordt ook in de wet vastgelegd dat het RVP en de JGZ altijd door 
dezelfde partij uitgevoerd moeten worden. Ook wordt vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de 
uitvoering dient te voldoen. Het voornemen van de Minister betekent dat aan de feitelijke uitvoering 
van het RVP niets verandert. Wel zal de financiering van de uitvoering veranderen. GGD Fryslân 
ontvangt thans op basis van het aantal vaccinaties een vergoeding van het Rijk. Na de wetswijziging 
(per 1 januari 2018) zal de uitvoering door de GGD ten laste komen van de deelnemende gemeenten. 
De gemeenten ontvangen op basis van de verdeelmaatstaf jongeren extra middelen in het 
gemeentefonds. Naar verwachting gaat het daarbij om een toevoeging voor Fryslân van € 1,1 miljoen. 
Overeenkomstig het besluit in de Bestuurscommissie Gezondheid (13 oktober 2016) zal de 
toevoeging door portefeuillehouders gezondheid  van de gemeenten worden geoormerkt voor de 
uitvoering van het RVP zodat geen zorgmiddelen voor algemene uitgaven kunnen worden 
aangewend. In de lijn daarmee zal de gemeentelijke bijdrage in 2018 structureel met € 1,1 miljoen 
worden verhoogd. De definitieve toevoeging aan het gemeentefonds wordt hopelijk duidelijk in de 
decembercirculaire 2016, zo niet dan ontstaat duidelijkheid met de meicirculaire 2017.  
 
Verhoogde instroom asielzoekers  
In navolging van het betreffende bestuursakkoord is eind april van dit jaar het Uitwerkingsakkoord 
Verhoogde asielstroom gesloten tussen het Rijk en de VNG. Eén van de punten die in het 
uitwerkingsakkoord centraal staat is het inhalen van achterstanden ter vergroting van de kans tot 
volledige participatie en zelfredzaamheid en ter voorkoming van hoge maatschappelijke kosten in de 
toekomst. Hiervoor is onder andere extra inzet nodig op het gebied van gezondheid. Ter zake wordt in 
het uitwerkingsakkoord specifiek ingegaan op gezondheidsbevordering, JGZ en 
infectieziektebestrijding. 
Gelet op de extra opvang stelt het rijk extra middelen beschikbaar aan de gemeenten voor 2016 en 
2017. Daarbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 4.430 per vergunninghouder. Uit de landelijke 
berekeningen blijkt dat ruim 8% daarvan bedoeld is voor de taken van de GGD. Op grond van de 
taakstelling voor huisvesting vergunninghouders door de gemeenten wordt voor 2017 rekening 
gehouden met een gemeentelijke bijdrage voor deze extra werkzaamheden tussen € 400.000 en € 
500.000. 

Wanneer de verhoogde instroom van asielzoekers geen verwachte impact heeft op de jaren 
2018-2021 dan is het voorstel van de Auditcommissie om deze tekst weg te laten uit de 
kaderbrief.  
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Omgevingswet 
In de vorige kaderbrief is gewezen op de mogelijke gevolgen van de omgevingswet voor de 
beleidsadvisering door de GGD. De wet treedt in 2019 in werking maar vraagt nu ook al de nodige 
inzet van de organisatie. De mogelijkheden voor het bewaken van gezondheid in de ruimtelijke 
ordening zullen begin 2017 in de Bestuurscommissie Gezondheid aan de orde komen. 
 
Arrestantenzorg 
In aansluiting op de vorige kaderbrief moet vermeld worden dat er op dit moment nog steeds geen 
duidelijkheid is over het vervolg van deze werkzaamheden voor de politie. Het betekent dat de 
uitkomst nog steeds van invloed kan zijn op de begroting en de totale uitvoering van forensische 
geneeskunde. 
 
Het voorstel van de Auditcommissie is om in de tekst niet te verwijzen naar een eerdere 
kaderbrief. Daarnaast kan voor de duidelijkheid aangegeven worden dat het gaat om een 
aanbesteding en kan de eventuele impact op de forensische kosten toegevoegd worden.  
 
Evaluatie organisatieplan GGD 
In 2015 is het Organisatieplan GGD Fryslân vastgesteld. De daarin beschreven organisatiewijziging is 
op 1 oktober 2015 doorgevoerd. Het is de bedoeling deze organisatiewijziging conform afspraak begin 
2017 te evalueren. Bespreking in de Bestuurscommissie Gezondheid is voorzien rond de zomer 2017. 
De evaluatie kan gevolgen hebben wat betreft realisering doelstellingen en/of financiering in de 
beleidsperiode 2018 – 2021. 
 
Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 
In de voorliggende beleidsperiode dient zich tevens aan de opstelling van het meerjarenbeleidsplan 
2019 – 2022. Op- en vaststelling is voorzien na de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Het nieuwe plan 
zal daarmee van toepassing zijn op een belangrijk deel van de voorliggende beleidsperiode. 
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Veiligheid 
 
Vanuit Operatie Stofkam 
Vakbekwaamheid 
In de Bestuurscommissie van 17 maart 2016 is opdracht gegeven om de huidige paraatheid in stand 
te houden en is ingestemd met het werven en opleiden van aanvullend personeel bovenop de huidige 
financiële middelen. Het beeld daarbij was dat het tekort in 2016 al € 389.000 kon bedragen, welke in 
de daarop volgende jaren oploopt tot gemiddeld € 800.000. Deze uitzetting is inclusief de hogere 
vrijwilligersvergoeding die betaald moet worden voor de extra opleidingsuren. In afwachting van 
Dekkingsplan 2.0 is het bestuur akkoord gegaan te voorzien in aanvullende middelen.  
  
Vrijwilligersvergoeding 
Voor de derde jaar op rij blijkt het budget voor de vrijwilligersvergoeding ontoereikend te zijn en neemt 
het tekort toe. Een eerste analyse laat zien dat de overschrijding deels wordt veroorzaakt door de 
extra opleidingsuren voor de portefeuille ‘vakbekwaam worden’ en deels door het betrekken van de 
vrijwilligers bij de regionale brandweerorganisatie. Het Dekkingsplan 2.0 gaat antwoord geven op 
vragen als de noodzakelijke bezetting van elke post, de geoefendheid van de vrijwilliger en de daarbij 
behorende normen. Daaruit vloeit voort dat er beter antwoord op de vraag kan worden gegeven wat 
een vrijwilliger gaat kosten op basis van kengetallen, en wat dus het benodigde budget zou moeten 
zijn.  
Op basis van de huidige analyse vraagt het budget een structurele uitzetting van € 250.000 welk pas 
opgenomen zal worden na het vaststellen van Dekkingsplan 2.0.  
 
Voor de leesbaarheid van de tekst wordt door de Auditcommissie voorgesteld om specifieker 
aan te geven dat het gaat over opleiden, vrijwilligersvergoeding en extra aanwezigheid bij 
overleggen. Het noemen van vrijwilligersvergoeding bij de paragraaf over vakbekwaamheid 
kan tot verwarring leiden. 
 
 
Aanvullende ontwikkelingen 
Arbeidshygiëne 
(Inter)nationaal onderzoek doet vermoeden dat brandweermensen een verhoogde kans op kanker 
hebben door blootstelling aan rook en roet. Onderzoek van de Inspectie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (arbeidsinspectie) toont aan dat de huidige werkwijzen en beschermingsmiddelen 
van de brandweer rond brandbestrijding niet toereikend zijn om veilig en gezond te werken. Deze 
problematiek speelt bij alle veiligheidsregio’s. 
Veiligheidsregio Fryslân concludeert na intern onderzoek dat investering in gedragsverbetering en 
aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de repressieve brandweermedewerkers 
noodzakelijk is. De investering in “schoon werken” bestaat hierbij uit 20% gedragsverandering en 80% 
persoonlijke beschermingsmiddelen en faciliteren van deze verandering. 
  
Concreet is het advies de repressieve medewerkers te voorzien van een 2e bluspak zodat na inzet het 
gebruikte bluspak ingenomen kan worden om te wassen en de brandweerpost paraat kan blijven 
staan doordat men beschikt over een schoon 2e bluspak. 
Tevens dienen er beperkte voorraad reserve ademlucht en overige persoonlijke beschermings-
middelen op de kazernes aanwezig te zijn. Ter facilitering dienen er 4 werkplaatsen/wasserijen 
ingericht te worden voor de toenemende vraag. 
Deze incidentele en structurele kosten zijn niet voorzien bij de regionalisering en het opstellen van de 
programmabegroting. Hiervoor is structureel een extra budget van € 340.000 nodig. Overeenkomstig 
het besluit in de Bestuurscommissie Veiligheid (16 november 2016) is de uitzetting opgenomen in de 
Kaderbief.  
  
Brandveilig Leven 
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De uitvoering van de genoemde maatregelen in de rapportage ‘Afhechten Dekkingsplan 1.0’ legt een 
extra beslag op de bestaande beschikbare personele uitvoeringscapaciteit ten behoeve van het 
taakveld ‘brandveilig leven’ (4 fte). Door inzet op de maatregelen voortvloeiende uit voornoemde 
rapportage, treedt een verschuiving op de in huidige werkzaamheden binnen dit taakveld.  
 
Om Fryslân-breed het bestaande niveau van brandveilig leven-activiteiten te behouden en daarnaast 
invulling te kunnen geven aan de brandveilig leven-maatregelen ten behoeve van het afhechten van 
Dekkingsplan 1.0, wordt geadviseerd om hiervoor structureel extra personele capaciteit in te zetten. 
Door structureel 2,5 fte extra in te zetten, kunnen zowel de genoemde brandveilig leven-maatregelen 
voor de prioritaire (risico)gebieden en/of markante objecten voortvloeiende uit afhechten Dekkingsplan 
1.0, als de reeds bestaande brandveilig leven-activiteiten (o.a. gastlessen brandveiligheid, voorlichting 
na brand, doelgroepgerichte voorlichtingen) uitgevoerd (blijven) worden. Het totaal aantal fte 
beroepscapaciteit voor het taakveld ‘brandveilig leven’ komt hiermee op 6,5 fte. Deze 
beroepsbezetting houdt zich regio-breed bezig met coördinatie en uitvoering van de verschillende 
brandveilig leven-activiteiten. Hierbij worden zij voor een aantal activiteiten (blijvend) ondersteund door 
vrijwilligers uit brandweerposten die lid zijn van de Friese voorlichterpool. In de vergadering van 16 
maart 2017 wordt de Bestuurscommissie Veiligheid het ‘Uitvoeringsprogramma brandveilig leven 
2017-2018’ voorgelegd waarin de inzet van de gevraagde 6,5 fte beroepscapaciteit en ondersteuning 
door vrijwilligers uit de voorlichterpool nader wordt geconcretiseerd.  
 
De inzet van 6,5 fte beroepspersoneel ten behoeve van het taakveld ‘brandveilig leven’ komt overeen 
met de landelijke vuistregel, waarbij wordt uitgegaan van 1fte medewerker brandveilig leven op 
100.000 inwoners. Uitbreiding van de personele capaciteit ten behoeve van het taakveld brandveilig 
leven leidt tot een structurele uitzetting van € 142.000. In de Bestuurscommissie Veiligheid (16 
november 2016) is besloten deze uitzetting in de Kaderbrief op te nemen. 
 
Brandweer Fryslân denkt op deze wijze een passende invulling te kunnen geven aan de wens om de 
kans op brand te verminderen door meer preventie ( Brandveilig leven) en tegelijkertijd die inwoners 
van Fryslân, die bij brand langer moeten wachten op de komst van de brandweer, toch een verhoogde 
veiligheid te kunnen bieden.  
  
Claim financiering Reddingsbrigade 
In een brief van 10 juni 2015 heeft de minister de voorzitters van de Veiligheidsregio’s en de voorzitter 
van het Veiligheidsberaad gevraagd om een standpunt in te nemen over de positionering en 
financiering van de Reddingsbrigade binnen de Veiligheidsregio’s na 2016. 
Op 13 juli 2015 heeft het Veiligheidsberaad in een schriftelijke reactie laten weten dat zowel het 
Veiligheidsberaad als het IFV geen gevolg kunnen geven aan het financieringsverzoek. Ook onze 
regio heeft in een reactie laten weten dat er onvoldoende reden is om de Reddingsbrigade als 
primaire partner onder de vleugels van de Veiligheidsregio te brengen en er vooralsnog geen vervolg 
kan worden gegeven aan het financieringsverzoek. 
Naar aanleiding van landelijke druk (ingediende Kamermoties) heeft de minister van V&J met het DB 
Veiligheidsberaad onderzocht “waar in deze casus openingen en mogelijkheden zitten”. 
Uitkomst van het overleg is dat de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s op dit moment onderzoek 
verricht (in opdracht van het Veiligheidsberaad) naar nut, noodzaak en financiering van de crisistaak 
van Reddingsbrigade Nederland; Reddingsbrigade Nederland heeft alleen baat bij een structurele 
landelijke bijdrage uit alle Veiligheidsregio’s. In het Veiligheidsberaad van 17 maart 2017 wordt 
hierover een besluit genomen. 
Het mogelijke effect is geschat op € 30.000. 
 
Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 
In de voorliggende beleidsperiode dient zich tevens aan de opstelling van het meerjarenbeleidsplan 
2019 – 2022. Op- en vaststelling is voorzien na de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Het nieuwe plan 
zal daarmee van toepassing zijn op een belangrijk deel van de voorliggende beleidsperiode. 
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Organisatie en bedrijfsvoering 
 
Vanuit Operatie Stofkam 
Bedrijfsvoering 3.0 
Operatie Stofkam toonde aan dat de taakstelling om in 2020 een kwalitatief hoogwaardige 
bedrijfsvoering te hebben, met 10% minder bezetting dan vergelijkbare organisaties een ambitieuze is. 
Uit de analyse blijkt dat een aantal investeringen noodzakelijk zijn, waarmee de taakstelling niet 
gerealiseerd gaat worden. Echter, door een voorschot te nemen op toekomstige besparingen, die 
voortvloeien uit de gedane investeringen, is de verwachting dat de uitdagende doelstelling in 2020 
bereikt wordt. 
 
Evaluatie nota weerstandsvermogen 
De huidige nota weerstandsvermogen biedt geen ruimte om de algemene reserve in te zetten als 
egalisatiemiddel. Daarnaast heeft Operatie Stofkam de lucht uit de begroting gehaald bij een aantal 
beleidsterreinen. Daarom is het wenselijk om te onderzoeken in welke mate de huidige nota 
weerstandsvermogen nog passend is. In het voorjaar van 2017 vindt daarom een evaluatie plaats.  
 
Aanvullende ontwikkelingen 
Bescherming gegevens 
De wet meldplicht datalekken heeft geleid tot een nieuwe impuls op het gebied van 
gegevensbescherming. Op juridisch, technisch, menselijk en procesmatig vlak zijn aangescherpte 
maatregelen nodig. Niet alleen om sancties uit de wet te voorkomen, of om voor te sorteren op de 
aanstaande Europese Privacy Verordening, maar meer nog, vanuit de intrinsieke motivatie om 
buitengewoon zorgvuldig om te gaan met gevoelige persoonsgegevens. Dit vraagt op korte termijn om 
een extra investering van € 70.000, die gebruikt gaat worden voor een functionaris 
gegevensbescherming en privacy coördinator, en aanvullende ICT-middelen voor databeveiliging. 
 
De kans is reëel dat dit niet de laatste uitzetting is op dit terrein. Het groeiende aanbod van data, in 
combinatie met de toenemende mate van digitalisering zorgt ervoor dat de informatiestructuur steeds 
complexer wordt. Om de structuur behapbaar te maken, en het risico op datalekken zo klein mogelijk 
te houden, verwachtten we de komende jaren vaker op dit thema extra middelen nodig te hebben.  
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Ontwikkelingen financieel kader 
 
Huidig financieel kader 
Het op dit moment geldende financiële kader is vastgesteld in de kaderbrief 2017-2020 en werkt door 
in de meerjarenbegroting 2017-2020. De totale gemeentelijke bijdrage is meerjarig als volgt: 
 
X € 1.000 

2017 2018 2019 2020 
54.720 55.268 55.825 56.390 

 
De totale begroting van de Veiligheidsregio is bestaat uit meer dan alleen de bijdragen van de Friese 
gemeenten. Voor 2018 ziet de totale begroting er als volgt uit: 
 
 
Totale lasten      € 69.387 
Rijksbijdrage BDUR     €   7.630 -/- 
Opbrengst maatwerk en diensten derden  €   6.489 -/- 
Gemeentelijke bijdrage (zie tabel hierboven)  € 55.268 
 
 
De ontwikkelingen vanuit Operatie Stofkam, nieuw beleid en autonome financiële ontwikkelingen 
leiden tot een nieuw kader voor de jaren 2018-2021: 
 

*  betreft verleggen geldstroom van het Rijk naar de gemeenten, besluitvorming Bestuurscommissie Gezondheid 8   

    december aanstaande 

** besluitvorming Bestuurscommissie Gezondheid 8 december aanstaande 

*** In de tabel is de procentuele stijging weergegeven van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het huidige kader. 
 
 
Indexering materiële kosten 
De indexering voor materiële kosten is op basis van artikel 5a van de financiële verordening 
gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand februari van het jaar voorafgaand aan 
het begrotingsjaar. Met andere woorden, in februari 2017 is de precieze indexering voor materiële 
kosten bekend voor 2018. Meerjarig was al uitgegaan van een gemiddelde stijging van 1% per jaar. 
De verwachting is dat het CPI in februari 2017 hier niet significant van af zal wijken. 
 

Kader 2018-2021 2018 2019 2020 2021
Huidige gemeentelijke bijdrage (kader 2017) 55.268 55.825 56.390 57.118
- Operatie Stofkam -490 -490 -490 -490
Totaal operatie Stofkam -490 -490 -490 -490
- Rijks vaccinatie programma* 1.100 1.100 1.100 1.100
- Veldnormen IZB/MMK** 140 140 140 140
- Arbeidshygiëne 340 340 340 340
- Brandveilig leven 142 142 142 142
- Wet Datalekken 70 70 70 70
Totaal beleidsontwikkelingen 1.792 1.792 1.792 1.792
- Cao stijging 771 781 790 800
- ABP stijging 391 396 401 406
- BDuR -20 -20 -20 -20
Totaal autonome ontwikkelingen 1.142 1.157 1.171 1.186
Totaal effecten 2.444 2.459 2.473 2.488
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 57.713 58.284 58.863 59.606
Procentuele ontwikkeling*** 4,42% 4,41% 4,39% 4,36%
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Indexering loonkosten 
De huidige cao heeft een geldigheidsduur tot 1 mei 2017. Een inschatting van 2% verhoging per 1 mei 
2017 is meegenomen. Meerjarig is aangesloten bij de norm zoals deze destijds werd gehanteerd door 
de rijksoverheid: 1,25% per jaar. De werkelijke ontwikkeling van de loonsom is nog onzeker, en is 
afhankelijk van de uitkomsten van de cao-onderhandelingen. De premies van het ABP over 2017 en 
volgende jaren zijn bekend en verwerkt in de kaderbrief. Deze uitzetting wordt regulier verwerkt in het 
Gemeentefonds.  
 
Indexering BDuR 
De toename als gevolg van prijs- en loonindexatie in de BDuR wordt structureel in mindering gebracht 
op de gemeentelijke bijdrage.  
 
 
Onzekerheden en risico’s 
Van de hiervoor genoemde autonome en beleidsmatige ontwikkelingen is bekend welk effect zij 
hebben op onze begroting. Om deze reden zijn de financiële gevolgen dan ook vertaald in het 
meerjarig financieel kader. 
 
Daarnaast is nog sprake van een aantal ontwikkelingen, die in de toekomst mogelijk impact hebben 
op het beleid en de begroting van Veiligheidsregio Fryslân. Er is echter nog niet bekend wanneer deze 
zich voor gaan doen. Deze zaken zijn om die reden nog niet structureel vertaald in de begroting.  
Naast de risico’s die wij de afgelopen jaren al hebben benoemd, zijn er ook nieuwe naar voren 
gekomen uit de uitkomsten van operatie stofkam. De belangrijkste risico’s zijn hieronder opgenomen. 
 
Kapitaallasten brandweer 
In 2014 is vastgesteld dat de kapitaallasten niet voldoende geïndexeerd zijn. Gebouwen en materieel 
staan begroot voor de oorspronkelijke aanschafwaarde, terwijl het niet realistisch is om in de toekomst 
voor datzelfde bedrag een vervangende investering te doen. Het maximale tekort is ingeschat op € 1,3 
miljoen voor huisvesting en materieel van Brandweer Fryslân. De mate waarin en het moment waarop 
dit risico zich gaat voordoen, is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van dekkingsplan 2.0. 
Vooralsnog is door incidenteel uitstel van investeringen voldoende budgettaire ruimte beschikbaar. 
 
Normontwikkeling publieke gezondheid 
Het ministerie van VWS werkt aan de totstandkoming van veldnormen voor de vier pijlers van publieke 
gezondheid. VWS verwacht dat het traject van ontwikkelen en vaststellen van de veldnormen eind 
2017 is afgerond. Uit eigen onderzoek blijkt dat GGD Fryslân op onderdelen niet voldoet aan de 
voorgenomen veldnorm. Voor wat betreft het voldoen aan de veldnormen IZB en MMK is reeds een 
voorstel opgenomen tot het ophogen van het niveau (zie onderdeel GGD in deze kaderbrief), met een 
structurele toename van het budget van € 140.000. Voor de overige pijlers is een concrete uitzetting 
nog niet aan de orde, gezien de onzekerheid over de mogelijke wettelijke verankering van deze 
veldnormen. Bij het volledig voldoen aan de nu bekende normen voor de overige aandachtsgebieden 
bestaat het risico dat aanvullend nog € 530.000 nodig is.  
 
Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 
In eerdere begrotingen is melding gemaakt van de mogelijke budgettaire consequenties van het 
overdragen van de meldkamer-taak en de LMO. Het verschil tussen het huidige budget voor de 
bestaande eigen meldkamer, en de verwachte uitname als gevolg van invoering LMO is circa € 
750.000. Afhankelijk van de wijze van verrekening komt dit risico ten laste van de Friese gemeenten 
(bij verrekening via gemeentefonds) of in eerste instantie bij VRF (in geval van verrekening via de 
BDuR). Door uitstel van de overgang tot 2020 doet het risico zich pas op zijn vroegst dan voor. 
 
Vakbekwaam worden vrijwilligers 
Gezien de versnelde in- en uitstroom van vrijwilligers, en het feit dat het beschikbare budget in 
vergelijking met vergelijkbare regio’s relatief laag is, zorgt voor een maximaal risico op dit budget van 
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€ 800.000. De daadwerkelijke uitwerking van dit risico is onder meer afhankelijk van de uitwerking van 
de repressieve organisatie, zoals opgenomen in dekkingsplan 2.0. De gevolgen hiervan zijn eind 2017 
bekend. Voor het geraamde tekort in 2017 is incidentele ruimte beschikbaar. 
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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N  D 

 
 
Onderwerp Concept begroting 2018 (inhoudelijk veiligheid)    

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder W. Kleinhuis 

Auteur H. Sibma 

Bijlagen 1. Concept programma Crisisbeheersing 
2. Concept programma Brandweer 

Vergaderdatum 20-03-2017 

Agendapunt 9 

 

Conceptbesluit 

1. De concepttekst programma Crisisbeheersing en Brandweer voor de begroting 2018 te 
onderschrijven en deze vast te stellen. 

 
Inleiding 

Begroting 2.0 
Om de bestuurlijke behoefte aan een doorontwikkeling van onze begroting vorm te geven, heeft het 
algemeen bestuur op 2 juli 2015 besloten een bestuurlijk comité op te richten. Doel van het comité was 
om uitgangspunten te bepalen waaraan de bestuurlijke informatievoorziening moet voldoen. De 
bijeenkomsten van dit comité hebben geleid tot een nieuw format voor de programmabegroting en 
uitgangspunten voor de tussentijdse informatievoorziening. Ook is een nieuwe programma-indeling 
voorgelegd, waarbij de begroting, die nu bestaat uit drie programma’s, wordt ingedeeld in vier 
programma’s, namelijk: Brandweer, Gezondheid, Crisisbeheersing en Organisatie. Bovenstaande is 
vastgesteld in het algemeen bestuur van 13 januari 2016. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 
 

- De begroting moet een compact document zijn. Immers, als de taken niet georganiseerd waren 
binnen een veiligheidsregio, was het ook een beperkt onderdeel van de programmabegroting van 
de gemeente geweest.  

- De basis van ieder programma is een handvol outcome doelen. Dit geldt ook wanneer het 
realiseren van deze doelen niet volledig binnen de invloedssfeer van de veiligheidsregio ligt. 
Twee doelen die sowieso opgenomen worden zijn de klanttevredenheid van burgers en de 
klanttevredenheid van gemeenten. 

- Vervolgens benoemen we per programma welke activiteiten we het komende jaar specifiek gaan 
doen, naast onze standaard activiteiten, die bijdragen aan het realiseren van deze doelen. 

- Tenslotte geven we aan wat onze overige, reguliere taken kosten, en wat het totale programma 
kost. 

- Ieder programma eindigt met een mooi vorm gegeven praktijkvoorbeeld, waaruit naar voren komt 
wat we binnen het programma doen. Bijvoorbeeld een dag uit het leven van een verpleegkundige 
op het consultatiebureau, een interview met een brandweerman of een sfeerimpressie van een 
rampenoefening. Daarbij zou communicatie een rol kunnen spelen. 

- Daarnaast worden per programma een aantal infographics toegevoegd en een overall factsheet. 
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Ambtelijk is het proces om te komen tot de begroting 2018 conform deze nieuwe uitgangspunten 
opgestart. De resultaten hiervan komen op 30 maart terug in het dagelijks bestuur, waarna de stukken op 
31 maart verzonden worden richting de gemeenten voor zienswijzen.  
 
Via deze oplegnotitie wordt getoetst of de denkrichting van de programma’s aansluiten bij de gedachten 
van de bestuurscommissie. 

 
Beoogd effect 

Een gedragen invulling geven aan de gewijzigde opzet van de programma’s Crisisbeheersing en 
Brandweer voor de begroting 2018. 

 
Argumenten 

1.1 De programma’s zijn opgesteld conform het bestuurlijk vastgestelde format.  
Beide stukken zijn in het Directieteam, behoudens een aantal kleine aanpassingen, vastgesteld. Deze 
aanpassingen zijn opgenomen in de stukken zoals deze zijn bijgevoegd. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 De uiteindelijke versie kan afwijken qua doelen en activiteiten 
Het voorstel dat er nu ligt, is een ambtelijke versie, waarbij de richting in het directieteam is 
vastgesteld. Het kan zijn dat in de verdere besluitvorming blijkt dat bepaalde doelen niet realistisch of 
haalbaar zijn, of dat er juist nog een aantal doelen aan toegevoegd moeten worden.  

 
Financiële consequenties 

Geen 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na de agendacommissie en bestuurscommissie wordt ambtelijk de begroting verder uitgewerkt. De totale 
begroting komt op 30 maart terug in het dagelijks bestuur, waarbij het programma Gezondheid haar 
inhoudelijke toetsing doet via de agenda- en bestuurscommissie Gezondheid. Op 31 maart wordt de 
begroting verzonden naar de gemeenten voor zienswijzen. Op 31 mei komen de zienswijzen retour, 
waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats vindt dat eindigt in besluitvorming in het algemeen 
bestuur op 14 juli. 

 
Communicatie 

Geen. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 

Paraaf 
secretaris:  
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 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 
Kopie naar auteur 
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2. PROGRAMMAPLAN CRISISBEHEERSING 
 

 

3.1. Doel van het programma 
 

Crisisbeheersing zorgt voor het versterken van de samenwerking tussen de crisispartners om, passend bij de 

Friese nuchterheid, risicobewustzijn en redzaamheid te bevorderen en hulpverlening en herstel te organiseren 

bij crises in de samenleving. 

 

‘Samenwerken aan een (veer)krachtige crisisorganisatie.’ 

 

3.2. De speerpunten van Crisisbeheersing 

 
De afdeling Crisisbeheersing focust zich op de volgende speerpunten. 

 

1. Risico’s in beeld 

Afdeling Crisisbeheersing heeft, samen met haar netwerkpartners, de belangrijkste risico’s in beeld. 

Wij werken en denken vanuit risicoanalyses en communiceren adequaat over risico’s. 

 

2. Voorbereide crisisorganisatie 

Onze crisisorganisatie is professioneel (vakbekwaam) en proportioneel (voorbereid op realistische  

risico’s) ingericht. Onze crisisfunctionarissen zijn tevreden over de wijze waarop de crisisorganisatie is 

voorbereid. 

 

3. Netwerkmanagement 

Afdeling Crisisbeheersing is de netwerkorganisatie op het gebied van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing, ten dienste van de Friese gemeenten, keten- en netwerkpartners. 

 

4. Veilig verloop evenementen 

Afdeling Crisisbeheersing levert een bijdrage aan veilige en feestelijke evenementen in Fryslân. 

 

5. Leren en evalueren 

Afdeling Crisisbeheersing verbetert de effectiviteit van de hulpverlening door het systematisch 

evalueren van GRIP-inzetten. 

 

 

3.3. Resultaten in 2018 
 

De speerpunten van Crisisbeheersing laten zich vertalen in de volgende resultaatindicatoren. 
 

Doel Indicator  Streefwaarde 2018 

1 - Risico’s in beeld - regionaal risicoprofiel bestuurlijk 

vastgesteld 

- risico- en crisiscommunicatieportal 

ontwikkeld 

 

- ja 

 

- ja 

 

2 - Voorbereide crisisorganisatie - voor alle nieuwe crisisfunctionarissen is 

een scholingstraject ontwikkeld; 

vakbekwaam worden 

- Voor iedere crisisfunctionaris is kwalitatief 

(portfolio) en kwantitatief (registratie) de 

vakbekwaamheid inzichtelijk; 

vakbekwaam blijven 

- 100% 

 

 

- 100% 

 

 

 

- > 8  
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- crisisfunctionarissen zijn tevreden over de 

wijze waarop de organisatie is voorbereid 

3 - Netwerkmanagement - gemiddelde tevredenheid van Friese 

gemeenten en partners n.a.v. thematische 

bijeenkomsten (2015: 7,3 / 2016: 7,9) 

- >7,5  

4 - Veilig verloop evenementen - percentage adviezen dat door de 

burgemeester bij de vergunningverlening 

voor een evenement is overgenomen 

(2015: 93% / 2016: 90%) 

- met gemeenten die een advies niet 

overnemen, vindt een gesprek plaats 

 

 

- 100% 

 

 

 

- 100% 

 

5 - Leren en evalueren - iedere evaluatie van een operationele 

inzet is besproken met de 

crisisfunctionarissen, per functiegroep of 

in een thematische bijeenkomst 

- percentage operationele inzetten waarbij 

onderzoek is gedaan naar burgerbeleving 

- 100% 

 

 

 

- > 75% 

 

 

 

 

Risico’s in beeld 

• Afdeling Crisisbeheersing wil samen met Friese gemeenten en keten- en netwerkpartners snel 

reageren op kansen en bedreigingen. Samen zijn de belangrijkste risico’s op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing in beeld gebracht. De rollen van de algemene en functionele 

keten zijn helder belegd (bestuurlijke netwerkkaarten / schoenmaker blijf bij je leest). 

• Samen met partners is het ‘Regionaal Risicoprofiel 2019-2022’ opgesteld. Dit plan wordt in 2018, 

tegelijk met het nieuwe ‘Beleidsplan 2019-2022’, bestuurlijk vastgesteld. 

• Afdeling Crisisbeheersing heeft een digitale portal ontwikkeld waarmee burgers enerzijds proactief 

geïnformeerd worden over risico’s (risicocommunicatie) en anderzijds handelingsperspectieven 

krijgen tijdens rampen en crises (crisiscommunicatie). 

 

Voorbereide crisisorganisatie 

• Afdeling Crisisbeheersing faciliteert bestaande én nieuwe crisisfunctionarissen door een passend 

vakbekwaamheidsprogramma aan te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van portfolio’s en 

jaargesprekken. 

• Afdeling Crisisbeheersing meet de tevredenheid van crisisfunctionarissen over de wijze waarop de 

crisisorganisatie wordt voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het vakbekwaamheidsprogramma, de 

manier waarop plannen tot stand komen, de toegankelijkheid van plannen, gebruikersvriendelijkheid 

van informatiesystemen en de persoonlijke standaarduitrusting. 

 

Netwerkmanagement 

• Afdeling Crisisbeheersing wil gericht in gesprek zijn met alle partners over de meerwaarde in het 

verbinden van partners en het delen van kennis en informatie. Partners weten Crisisbeheersing en 

elkaar te vinden bij rampen en crises. 

• Afdeling Crisisbeheersing meet de tevredenheid van partners na afloop van georganiseerde 

thematische bijeenkomsten. Daarnaast wordt bij tenminste drie netwerkpartners geëvalueerd hoe de 

meerwaarde van de afdeling Crisisbeheersing wordt ervaren. 

 

Veilig verloop evenementen 

• Afdeling Crisisbeheersing adviseert gemeenten over evenementenveiligheid. De voorbereiding richt 

zich niet op het evenementen als potentiële crisis, maar als vermaak (een overstap van 
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crisisbeheersing naar betere risicobeheersing). Inspanningen richten zich in eerste instantie op een 

gedegen risicoanalyse en advisering. 

• 2018 is hét jaar van ‘Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân’. Samen met de gemeenten wil 

Crisisbeheersing zorgdragen voor een veilig en feestelijk verloop van de evenementen die gedurende 

ruim 40 weken plaatsvinden in Leeuwarden (50%) en in de regio (50%). 

 

Leren en evalueren 

• Alle inzetten worden geëvalueerd volgens een vaste basismethodiek (netcentrisch evalueren). Indien 

daar aanleiding toe bestaat, wordt in nauwe samenspraak met de betrokken gemeente(n) een 

verdiepende evaluatie (voor het geheel of onderdelen) uitgevoerd. 

• Als onderdeel van de nafase voert Crisisbeheersing burgerbelevingsonderzoeken uit die bedoeld zijn 

om de tevredenheid onder betrokken burgers inzichtelijk te maken. 

 

 

3.4. Investeringen in 2018 
 

Producten Crisisbeheersing Lasten Baten Eindtotaal 

Crisisbeheersing  3.892.398 2.858.050 1.034.348 
Huisvesting RCC 125.256 36.869 88.387 
Programma Crisisbeheersing 4.017.654 2.894.919 1.122.735 

 
 

 

3.5. Feiten en cijfers programma Crisisbeheersing 
 
Cijfers medewerkers 2016 
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Aantal medewerkers 29 

Aantal FTE 25 

    

Aantal mannen 12 

Aantal vrouwen 17 

    

Leeftijdsopbouw   

 0 - 24 1 

25 - 34 5 

35 - 44 10 

45 - 54 7 

55 - 59 4 

60 - 65 2 

    

Gemiddelde leeftijd 44 

    

Verzuimpercentage 

2015/2016 3,59/  4,51 

Meldfrequentie 2015/2016 0.94 / 0,75 

    

NPS   

2014 -31,2 

2015 -0,1 

2016 volgt 

    

Medewerkerstevredenheid   

2014 7,2 

2015 7,6 

2016 volgt 

 

 

Activiteiten 2016 

 

Kennis & Expertisecentrum 

• 6 thematische bijeenkomsten met partners 

• preparatie op nieuwe risico's en dreigingen: water en evacuatie, terrorismegevolgbestrijding, sociale 

incidenten 

 

Compacte en professionele crisisorganisatie 

• deelname aan ‘Regietafel opvang vluchtelingen’ 

• 8 GRIP-inzetten 

• coördinatie vogelgriep 

• nieuwe MCU (Mobiele Commando Unit) voor het CoPI 

 

Publieksevenementen 

• 10 adviezen over C-evenementen 

• 114 adviezen over B-evenementen 

• veiligheidsadviezen voor de Elfstedentocht (spreiden van bezoekersstromen over de Elfsteden) 

 

Planvorming 

• 3 ramp- en incidentbestrijdingsplannen 

• toegankelijke wijze van aanbieden van plannen aan de crisisfunctionarissen via o.a. een app en 

infographics 
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Vakbekwaamheid 

• 100 vakbekwaamheidsactiviteiten 

• portfolio voor elke crisisfunctionaris 

• met crisisfunctionarissen van 16 functiegroepen zijn functioneringsgesprekken gevoerd 

 

Evalueren 

• evaluaties gericht op output en outcome 

• 2 publieksenquêtes na een inzet (burgerbeleving) 

• actie- en verbeterpunten uit evaluaties ingevoerd voor een volgende inzet 

 

 

Afdeling Crisisbeheersing  

‘Bij elke crisis kunnen wij verschil maken’ 
 

De afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) wacht niet langer tot de 

pieper gaat vanwege een GRIP-situatie. Steeds vaker pakt ze de regie bij andere typen crises. 

Om overzicht te houden, informatie te delen én expertise te verbinden. ‘We doen waar we 

voor zijn: een crisis beheersen, beperken of voorkomen.’  

 
December 2016: Wetterskip Fryslân belt met de afdeling Crisisbeheersing van VRF. Het waterschap heeft 

watervogels gevonden die zijn gestorven aan vogelgriep en dit overstijgt het eigen werkterrein. ‘Werk aan de 

winkel voor onze afdeling’, blikt beleidsmedewerker Annegien de Vries van VRF terug. ‘We spraken af dat wij 

de communicatie met gemeenten zouden verzorgen. Voor gemeenten was het prettig dat er één plek was voor 

informatie en ondersteuning.’ Ook alle mediavragen over de vogelgriep gingen naar de afdeling. ‘Natuurlijk 

speelden we sommige inhoudelijke vragen door naar samenwerkingspartners, maar door de centrale 

organisatie van communicatie ontstond rust en duidelijkheid’, aldus communicatieadviseur Rika Leijstra.  

 

Koppelen netwerkpartners 

‘Daarnaast informeerden we onze eigen crisisorganisatie over de situatie. Zodat de crisisfunctionarissen al 

waren voorbereid, mocht er worden opgeschaald. Sommige functionarissen zijn ook ingeschakeld, zoals een 

omgevingsanalist die berichtgeving in media en op social media monitort’. Annegien vult aan: ‘Ook koppelden 

we netwerkpartners aan elkaar. Experts van Wetterskip Fryslân gaven bijvoorbeeld instructies voor het ruimen 

van dode vogels aan de medewerkers van gemeentelijke buitendiensten.’ Rika: ‘We hebben steeds gekeken 

naar wat er speelde én wat er nodig was. Als afdeling Crisisbeheersing hielden we het overzicht, deelden we 

informatie en verbonden we partijen aan elkaar.’ 

 

‘Zo hoeven gemeenten niet ieder voor zich het wiel uit te vinden’ 
 

Nieuwe rol 

Het is een nieuwe rol voor de afdeling. Voorheen kwamen de crisisfunctionarissen van VRF alleen in actie als bij 

een GRIP-situatie hun pieper ging. De een in het CoPI (Commando Plaats Incident) ter plaatse, een ander op het 

gemeentehuis en weer een ander in het Regionaal Operationeel Team (ROT). De functionarissen zijn 

professionals met verschillende expertise. Ze komen uit diverse organisaties, zoals de brandweer, een 

gemeente of het waterschap. ‘Wij maken en houden de circa driehonderd functionarissen vakbekwaam met 

cursussen, trainingen en oefeningen’, vertelt Annegien. ‘Daarnaast zijn we bezig met planvorming. Denk aan 

het risicoprofiel van Fryslân en crisisplannen voor objecten, zoals vliegbasis Leeuwarden. Daarin staat 

beschreven hoe hulpdiensten samenwerken in geval van een crisis.’ 

 

Crisisnoodopvang 

Steeds vaker heeft de afdeling dus een rol in andere soorten crises, zoals bij de recente uitbraak van vogelgriep. 

Tijdens de vluchtelingenopvang in 2015 vervulde de afdeling een vergelijkbare spilfunctie. Rika: ‘Verschillende 

Friese gemeenten richtten toen een crisisnoodopvang voor vluchtelingen in. Wij waren het aanspreekpunt voor 

de gemeenten, voorzagen ze van tips en werkinstructies en boden ondersteuning aan.’ Annegien: ‘Ook lieten 
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we gemeenten kennis en ervaringen delen, zodat ze niet ieder voor zich het wiel hoefden uit te vinden. Verder 

hadden we contact met landelijke betrokken partijen, zoals het COA.’ 

 

De afdeling komt vaker in actie, omdat ze het begrip “crisis” ruimer definieert. ‘Wanneer is er sprake van een 

crisis? Als de GRIP-structuur in werking treedt? Of als mensen in de maatschappij ongerust zijn en het in hun 

beleving crisis is? Ik denk dat laatste’, aldus Rika. ‘En wij kunnen bij elk type crisis verschil maken.’ Dat vraagt 

wel iets van de organisatie, benadrukt Annegien. ‘We moeten flexibel zijn en meebewegen met de behoefte 

van de maatschappij en onze netwerkpartners. Als zich een crisis voordoet, moeten we ons gewone werk laten 

vallen. Even stoppen met plannen maken en vol aan de bak. Doen waar we uiteindelijk voor zijn: een crisis 

beheersen, beperken of voorkomen.’ 
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3. PROGRAMMAPLAN BRANDWEER 
 

4.1. Doel van het programma 
 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 het beleidsplan ‘Brandweer Fryslân: de koers naar toekomstbestendige 

brandweerzorg in Fryslân’ vastgesteld. Daarmee is het beleidsmatige en financiële kader voor de 

brandweerorganisatie in de periode 2015-2018 bepaald.  

 

In het beleidsplan wordt beschreven op welke wijze Brandweer Fryslân:  

• wil bouwen aan een nieuwe brandweerorganisatie  

• brandweerzorg in Fryslân veilig, efficiënt en effectief wil uitvoeren  

• medewerkers wil stimuleren in hun eigen ontwikkeling  

• de koers naar een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân wil uitzetten  

 

In 2018 wordt het beleidsplan voor de periode 2019-2022 geschreven. 

 

Alle taken binnen het programma van Brandweer Fryslân staan in het teken van voorkomen, beperken en 

bestrijden van incidenten. We streven naar: 

 

‘Minder incidenten, minder slachtoffers & minder schade’ 

 

4.2. De speerpunten van Brandweer Fryslân 
 

Brandweer Fryslân richt zich in 2018 op de volgende twee hoofddoelen: 

• repressieve slagkracht en paraatheid in Fryslân optimaliseren 

• brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid in de Friese samenleving bevorderen 

 

Repressieve slagkracht en paraatheid in Fryslân optimaliseren 

In 2018 start de implementatie van ‘Dekkingsplan 2.0’. In dit dekkingsplan heeft Brandweer Fryslân de 

repressieve organisatie geoptimaliseerd door deze efficiënt, effectief en veilig in te richten. Inzet op paraatheid, 

tijdige werving en selectie, en vakbekwaamheid is van belang. 

  

Parallel hieraan loopt de ontwikkeling om de operationele informatievoorziening tijdens incidentbestrijding te 

optimaliseren. Dit kan door de informatie in inhoud en vorm zo goed mogelijk aan te bieden, zodat deze leidt 

tot een adequaat handelingsperspectief op basis van bruikbaarheid, nut, noodzaak en vakmanschap. 

Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. 

 

Brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid in de Friese samenleving bevorderen 

Brandweer Fryslân levert vanuit verschillende invalshoeken kennis en expertise voor een (brand)veilige 

leefomgeving. Denk hierbij aan de uitvoering van de wettelijke (advies)taken op het gebied van externe 

veiligheid, industriële veiligheid, brandveiligheid en vuurwerk. Maar ook aan advisering richting gemeenten 

over evenementen of ruimtelijke ontwikkelingen. Bovendien treedt Brandweer Fryslân voor een groot aantal 

Friese gemeenten op als deskundige backoffice ten aanzien van brandveiligheidsaspecten binnen het 

gemeentelijke Wabo-proces.    

 

Naast bovenstaande traditionele risicobeheersingstaken zet Brandweer Fryslân in samenwerking met 

verschillende ketenpartners gericht in op ‘Brandveilig Leven’. Via een doelgroepgerichte aanpak wil Brandweer 

Fryslân de Friese samenleving van jong tot oud bewust maken van de gevaren van brand, hoe brand te 

voorkomen en hoe te handelen wanneer er onverhoopt toch brand uitbreekt. Samenwerking met 

netwerkpartners, waaronder gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, thuiszorgorganisaties en 

woningcorporaties is hierbij onmisbaar.  

 

De scope van het uitvoeringsprogramma ‘Brandveilig Leven’ wordt bepaald door de in 2014 ingezette 

doelgroepgerichte regionale koers en de aanbevelingen ten aanzien van de in te zetten brandveilig-leven-

maatregelen zoals opgenomen in de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’.  
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4.3. Resultaten in 2018 
 

De concretisering van de twee hoofddoelen vertaalt zich in een aantal projecten. Deze dragen bij aan het 

realiseren van het doel om te komen tot minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.  

 

Projecten repressieve slagkracht en paraatheid in Fryslân optimaliseren 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Dekkingsplan     

Dekkingsplan 2.0 ontwikkeling plan 

vastgesteld 

implementatie implementatie 

Ontwerp paraatheidsplan ontwikkeling plan 

vastgesteld 

implementatie implementatie 

Ontwerpen taken- en 

specialisatiespreidingsplan en 

materieelspreidingsplan 

ontwikkeling plan 

vastgesteld 

implementatie implementatie 

Vakbekwaamheid     

Ontwerp opleidingsplan ontwikkeling plan 

vastgesteld 

implementatie implementatie 

Ontwerp oefenplan afgestemd op 

risico’s, taken en veilig optreden 

ontwikkeling plan 

vastgesteld 

implementatie implementatie 

Masterplan operationele 

informatievoorziening 

    

Inrichten geo-backoffice met inbegrip 

van beheer en toegang 

ontwikkeling gereed implementatie  

Optimaal ontsluiten real-time 

informatie 

 pilots ontwikkeling implementatie 
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Operationele informatievoorziening 

afgestemd op adequaat 

handelingsperspectief  

 ontwikkeling  implementatie implementatie 

Optimaliseren van een sluitend en 

valide systeem met brandweerdata 

    

Een sluitend en valide systeem met 

brandweerdata om te leren, 

verbeteren en verantwoorden.  

 ontwikkeling + 

plan 

vastgesteld 

implementatie 

in fases 

fases gereed + 

implementatie 

volgende fases 

 
 
 
Projecten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid in de Friese samenleving bevorderen 

 
 

 2016 2017 2018 2019 

Uitvoering geven aan het programma 

Brandveilig Leven 2015-2016 

gereed    

Uitvoering geven aan het programma 

Brandveilig Leven 2017-2018 

ontwikkeling uitvoering 

 

uitvoering 

 

gereed 

 

 

Reguliere activiteiten 

 

Ook het reguliere takenpakket van Brandweer Fryslân draagt bij aan het realiseren van minder incidenten, 

minder slachtoffers en minder schade.  

 

Activiteit Streefwaarde 

2016                 2017            2018                2019 

Percentage paraatheid per post 

 

85% 95% 95% 95% 

Percentage afname aantal ongewenste en/of 

onechte brandmeldingen 

 

-10% -10% -10% -10% 

Percentage behandeling adviesverzoeken 

risicobeheersing conform vastgestelde werkwijze 

(maatwerkpakket 1, externe veiligheid, repressief 

advies, evenementen) 

 

100% 100% 100% 100% 

Percentage uitgevoerde periodieke controles 

brandveilig gebruik bouwwerken conform 

afspraken met gemeenten (maatwerkpakket 2) 

 

100% 100% 100% 100% 

Percentage medewerkers heeft oefenplan op maat 

passend bij risico’s, taken en behoefte 

 

5% 20% 40% 60% 

percentage aanwezigheid repressieve 

medewerkers bij oefeningen 

 

70% 75% 80% 85% 

Iedere vijfde woningbrand is onderzocht door 

Team Brandonderzoek Noord-Nederland  

 

- 100% 100% 100%  

Tijdens repressie wordt schoon gewerkt 

 

- 20% 65% 90% 

4.4. Investeringen in 2018 
 



10 

 

De totale kosten voor dit programma bedragen ruim € … miljoen. De onderbouwing van deze kosten is als 

volgt: 

 

Producten Brandweer Lasten Baten Eindtotaal 
Brandweer 28.253.358 3.601.964 24.651.394 
Huisvesting Brandweer 3.962.140 79.993 3.882.147 
Totaal programma Brandweer 32.215.498 3.681.957 28.533.541 

 

 

 

4.5. Feiten en cijfers programma Brandweer 
 

Cijfers medewerkers 2016 

 

  
Aantal medewerkers 1373 

Aantal FTE 183 

    

Aantal mannen 1271 

Aantal vrouwen 102 

    

Leeftijdsopbouw   

 0 - 24 49 

25 - 34 285 

35 - 44 454 

45 - 54 437 

55 - 59 97 

60 - 65 51 

    

Gemiddelde leeftijd 42 

    

Verzuimpercentage 

2015/2016 3,33 / 4,32 

Meldfrequentie 2015/2016 0,81 / 0,08 

    

NPS   

2014 -1,1 

2015 3,6 

2016 volgt 

    

Medewerkerstevredenheid   

2014 7,4 

2015 7,6 

2016 volgt 

 

 

Cijfers activiteiten 2016 

 

Aantal incidenten waarbij Brandweer Fryslân in 2016 betrokken was  

 

Brand 1158 

Alarm brand 673 

Alarm overige 8 

Ongeval 656 
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Dienstverlening 535 

Veiligheid & openbare orde 12 

Leefmilieu 75 

Gezondheid 145 

Verkeer 4 

Totaal: 3266 

 

 

 

Materieel (voer- en vaartuigen) 

 

(Tank)autospuiten  85 

Personeels-/materieelvoertuigen  57 

Redvoertuigen  7 

Hulpverleningsvoertuigen  12 

Haakarmvoertuigen  14 

OvD/HOvD-voertuigen  13 

Voertuigen (overig)  46 

Vaartuigen  16 

 
 

Oppervlaktereddingsteams 10 

Duikteams 2 
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