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 Onderwerp  
1. Opening  en vaststellen agenda  
• De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De vergadering start met 2 

presentaties over de thema’s Water en evacuatie en Elfstedentocht.  
  
2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 8 oktober 2 015    
• De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 

de conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 8 oktober 2015 ongewijzigd vast te stellen 
  

3. Ingekomen stukken en mededelingen   
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de Minister van Veiligheid en Justitie op 25 november een brief aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gestuurd over het presterend vermogen veiligheidsregio’s en 
RemBrand. De reactie op RemBrand bevat een signaal voor mogelijke vertraging. T.a.v. het 
presterend vermogen wordt aangegeven dat dit ingewikkeld is en hier weinig draagvlak voor is. De 
Minister benadrukt dat Veiligheidsregio’s voorlopig zijn gehouden aan de huidige eisen uit de Wet. Dit 
benadrukt de noodzaak tot het bestuurlijk afhechten van Dekkingsplan 1.0.  

• Mevr. Waanders vindt de terughoudendheid opvallend. Dit terwijl er binnen het gehele project 
RemBrand veel deskundigheid zit. Zij vraagt zich af of dit politieke overwegingen zijn en of er wellicht 
op enig moment andere acties nodig zijn? 

• Dhr. Apotheker geeft aan dat de discussie wordt uitgesteld maar dat er gebruik kan worden gemaakt 
van nieuwe nuchterheid.  

• De voorzitter geeft aan dat dit deels een beleidsdiscussie op landelijk niveau betreft.  
  
4.  Plan van aanpak dekkingsplan 2.0  
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat er tijdens het besloten gedeelte in de vorige vergadering is gesproken 

over dit onderwerp. De uitkomsten hiervan zijn op papier gezet en vormen een plan van aanpak. Er 
is sprake van 2 opdrachten, namelijk het afhechten dekkingsplan 1.0 en het voorbereiden van 
dekkingsplan 2.0. De uitgangspunten voor de repressieve organisatie worden hier vastgesteld. Dit 
vormt de opbouw voor alles. Er is dieper gekeken naar 3 scenario’s. waarbij in het voorstel wordt 
gevraagd om hier middels het plan van aan pak mee aan de slag te gaan onder een bestuurlijke 
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stuurgroep. Daarnaast vraagt hij aanwezigen of het akkoord is om het plan van aanpak tezamen met 
het brandrisicoprofiel mee te sturen naar de gemeenteraden.  

• Mevr. van Selm vraagt zich af hoe het vaststellen van de normering zich verhoudt t.a.v. genoemde 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten.  

• Dhr. Kleinhuis licht toe dat de brief meer aanzet geeft om dekkingsplan 1.0 af te hechten. Daarna 
dienen er uitgangspunten te worden geformuleerd. Dekkingsplan 1.0 kan dan uiteindelijk bestuurlijk 
worden geaccordeerd. Deze transparantie is noodzakelijk voor de vervolgstappen richting 
dekkingsplan 2.0.   

• Dhr. Bilker geeft aan dat het tweede gedachtegoed hem aanspreekt. Hij vraagt zich af of er ook wordt 
gekeken naar recente branden. Belangrijk is om te kijken wat je nodig hebt en waar dat vandaan 
moet komen. Hij doelt daarbij met name op specialisatie.  

• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat hier naar wordt gekeken. Dit valt onder de uitgangspunten van de 
repressieve organisatie. Ook wordt er gekeken naar Grootschalig en Specialistisch Optreden. In de 
uitganspuntennotitie zal hier verder op in worden gegaan.  

• Dhr. van Bekkum benadrukt dat het goed is om dit vanuit de inhoud te benaderen, waarna er een 
financiële vertaling volgt. Uiteindelijk moet er een product worden geleverd wat goed uit te leggen 
valt.  

• Mevr. Waanders geeft aan dat het uitgangspunt is om dit binnen de bestaande begroting te doen.  
• Dhr. Apotheker benadrukt dat dit exclusief 1,3 miljoen is en binnen huidige budgettaire kaders.  
• Dhr. van Klaveren vraagt zich af of er richting de communicatie naar gemeenteraden sprake zal zijn 

van 1 document? In de aanvliegroute kunnen de financiën vooralsnog achterwege blijven.  
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit het geval is.  
• Dhr. Gerbrandy doet dankzegging voor het vertrouwen. Hij beaamt dat de inhoud leidend is, maar het 

gaat ook over geld. T.a.v. kapitaalslasten geeft hij aan dat moet worden aangegeven hoe dit is 
ontstaan en waar dit zit. Dit dient goed beargumenteerd plaats te vinden. Hij benadrukt dat hij dit 
kritisch zal blijven volgen.  

• Mevr. Waanders benadrukt dat de genoemde 1,3 miljoen een bestaand en bekend risico betreft. Dit 
is ontstaan doordat gemeenten niet geïndexeerd hebben. Dit risico blijft staan en het uitgangspunt is 
om met de bestaande organisatie en begroting aan de slag te gaan. Zij reikt tevens de suggestie aan 
om gecombineerde regionale bijeenkomsten te organiseren voor gemeenteraden.   

• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat er in de vorige vergadering is gesproken over het incidentrisicoprofiel. 
Het voorliggend plan van aanpak biedt echter meer inzicht. Deze stukken worden daarom tezamen 
met een notitie voorgelegd aan gemeenteraden. Hij neemt de suggestie van mevr. Waanders ter 
harte en vraagt de aanwezigen om de opdracht te krijgen om dit voorjaar instuifbijeenkomsten te 
organiseren voor gemeenteraden.  

• De voorzitter zegt dat dit akkoord is en vraagt tevens een tijdpad op te stellen voor de griffiers.  
• Dhr. van der Zwan geeft aan om genuanceerd om te gaan met het nieuwe gedachtegoed t.a.v. 

Brandveilig Leven.  
• De bestuurscommissie veiligheid besluit: 

1. in te stemmen met het Plan van Aanpak project Dekkingsplan 2.0, bestaande uit twee opdrachten: 
- opdracht 1 ‘afhechten dekkingsplan 1.0’; 
- opdracht 2 ‘voorbereiden van dekkingsplan 2.0 volgens scenario 2’. 
2. in te stemmen met het instellen van een bestuurlijke stuurgroep; 
- de heer Apotheker, gemeente Súdwest Fryslân, portefeuillehouder brandweer, voorzitter; 
- de heer Gerbrandy, gemeente Achtkarspelen; 
- de heer Van Klaveren, gemeente Weststellingwerf; 
- de heer Sluiter, gemeente Harlingen. 
3. het plan van aanpak ter informatie aan te bieden bij de consultatie gemeenteraden over het 
incidentrisicoprofiel Fryslân. 

  
5. Regionaal crisisplan Fryslân 2016 -2019  
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit een wettelijke verplichting is. Landelijke ontwikkelingen en de 

ontwikkeling van het COWA maken actualisatie noodzakelijk.  Dit plan richt zich op de 
multidisciplinaire aspecten van aspecten van crisisbeheersing. De monodisciplinaire aspecten zijn 
opgenomen in de diverse handboeken van de kolommen. 

• Dhr. Sluiter geeft aan dat hij signalen heeft ontvangen over geringe ambtelijke betrokkenheid.    
• Dhr. Kleinhuis geef aan dat hij dit signaal mee neemt en actie zal ondernemen.   
• Mevr. Waanders vraagt zich af of er oefeningen voor RBT zijn gepland en of er maatwerk mogelijk is?  
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit het geval is en dat gemeenten worden uitgenodigd zich in te schrijven 

en kunnen specifieke wensen aangeven.  
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• De bestuurscommissie veiligheid besluit: 
-  Het Regionaal Crisisplan Fryslân 2016 – 2019 vast te stellen  
-  Dit crisisplan inwerking te laten treden per 1 januari 2016. 
 

6. Benoemen lid auditcommissie  
• De vergadering benoemt mevrouw Waanders tot lid van de auditcommissie bij acclamatie. 

 
7. Kaderbrief   
• Dhr. Kleinhuis geeft middels een presentatie een inhoudelijke toelichting op ontwikkelingen van het 

Meerjarenbeleidsplan en externe ontwikkelingen. De kaderbrief is het uitgangspunt voor de begroting 
2017 en zal na de vergadering van het dagelijks bestuur op 10 december a.s. voor zienswijzen naar 
de gemeenten gaan.  

• Dhr. van Bekkum is blij met de presentatie en geeft aan dat deze toelichting helpt bij de beeldvorming 
en duiding.  

  
8. Projectplan Visitatie Veiligheidsregio Fryslân 6 en  7 april 2016  
• De voorzitter geeft aan dat er op 6 en 7 april 2016 een visitatie zal plaatsvinden waarbij ook 

bestuursleden worden betrokken. De uiteindelijke rapportage zal terugkeren.  
• De bestuurscommissie veiligheid besluit: 

1. In te stemmen met het plaatsvinden van de visitatie op 6 en 7 april 2016 
2. Kennis te nemen van de uitbreiding van de scope van de visitatie met de GGD 
3. In te stemmen met het uitvoeren van een zelfevaluatie gericht op de drie aangewezen thema’s en 
    geen vierde thema toevoegen 
4. In te stemmen met het Projectplan Visitatie VRF 
 

9. Begroting 2.0  
Dhr. van Bekkum geeft middels een presentatie een toelichting. Onder leiding van een bestuurlijk 
comité is gekeken naar verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening. Hij reikt de aanwezigen 
een voorbeeld van een toekomstige format uit. De commissie is positief over de gekozen opzet.  
 

10. Rondvr aag 
• De voorzitter geeft met betrekking het onderwerp vluchtelingen aan dat er sprake is van een 

landelijke regietafel verhoogde asielinstroom. 
• Dhr. van der Zwan geeft aan dat de vorm vrij is. In Fryslân zijn 4 burgemeesters uit de 

brandweerafdelingen betrokken en de voorzitter van de taskforce, de voorzitter VRF en de CdK.  
• De voorzitter vult aan dat dit de bestuurlijke regietafel betreft. Daaronder vindt overleg met 

gemeentesecretarissen plaats. Hij benadrukt tevens dat gemeenten verantwoordelijk blijven. De 
overlegvormen hebben als doel strakker de regie te voeren en elkaar te helpen. Tot slot is duidelijk 
geworden dat de 40 euro met terugwerkende kracht is verhoogd naar 100 euro.  

• Dhr. Gerbrandy geeft aan dat hij blij is met de verhoging naar 100 euro. Hij benadrukt dat dit voor zijn 
gemeente nog niet voldoende is. Door deze (landelijke) verhoging kan en zal de regionale bijdrage 
aan Súdwest-Fryslân, Achtkarspelen en Kollumerland c.a. worden teruggevorderd. Hij zal daarom 
een rekening sturen naar Veiligheidsregio Fryslân met het verzoek deze door te sturen naar het COA.  

• De voorzitter geeft aan dat bij een overtuigend verhaal er steun zal volgen.  
• Mevr. Waanders wil graag aandacht vragen voor het onderwerp verlofdagen bij vrijwilligers van de 

brandweer. Zij heeft signalen ontvangen dat zich hier de nodige problemen voordoen.  
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat het thema bekend is en zal hierop terugkomen.  
• Mevr. van Selm geeft aan dat er in Fryslân ijswegencentrales zijn die ook vergaderen over ander 

schaatstochten. Zij geeft aan dat er behoefte is om samen te werken met VRF.   
• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat er een handreiking voor schaatstochten door de KNSB is opgesteld, 

welke voorbij is gegaan aan het Friese systeem met ijswegencentrales. Inmiddels is er overleg 
gevoerd en zal er een Fries model worden opgesteld en ter beschikking worden gesteld.  
 

11. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


