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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 medewerkerstevredenheidsonderszoek (MTO). De 
uitkomsten zijn inmiddels gedeeld en hij is zeer content met het beeld van een opgaande lijn.  
 

2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 26 januari 2016   
• 
 

 
• 

Dhr. Bilker geeft aan dat in het verslag van 26 januari staat dat hij aandacht vraagt voor de 
historische binnensteden. Hij wil graag benadrukken dat zijn opmerking ook ging over de kernen en 
historische kernen. De voorzitter geeft aan om deze aanvulling op te nemen in het verslag.  
De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 
- met inachtname van bovengenoemde aanpassing, de conclusies van de vergadering BC Veiligheid  
  dd. 26 januari 2017 vast te stellen 

  
3. Themasessie: Omgevingswet        
• 
 
•  
•  

• 

Mevr. van den Broek, afdelingshoofd van de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân, 
geeft middels een presentatie een toelichting op het onderwerp.  
De voorzitter geeft aan dat er inmiddels een Fries plan van aanpak is.  
Dhr. van den Berg heeft een vraag m.b.t. jurisprudentie en overschrijding van de termijn. Verder 
vraagt hij zich af wanneer publicatie in de Staatscourant zal plaatsvinden.  
Mevr. van den Broek licht toe dat de huidige wetten zullen opgaan in de nieuwe wet of komen te 
vervallen. Bij overschrijding van de termijn zal waarschijnlijk sprake zijn van verlenging. Verder zijn er 
inmiddels ontwerpteksten.  

• 
 
• 
 
• 
 
 
 
• 
• 

De voorzitter geeft aan dat het doel is om alles eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Een 
gemeente moet zijn eigen afwegingen maken.  
Dhr. van Bekkum vraagt zich af of VRF voldoende is aangesloten en wat de betekenis is voor de 
organisatie VRF in 2019.   
Mevr. van den Broek geeft aan er veel partijen betrokken zijn bij dit onderwerp en dat het een 
zoektocht is om de juiste aansluiting te vinden. Zij heeft wel het idee dat er op dit moment voldoende 
wordt aangesloten. Haar opdracht is om een verkenning uit te voeren naar de mogelijke 
consequenties voor de huidige organisatie.  
Dhr. van Mourik vraagt zich af wat de rol van de GGD is.  
Mevr. de Graaf geeft aan dat er op verschillende terreinen advies wordt gegeven. Er komen al vragen 
binnen waarop medewerkers in de geest van de nieuwe Wet kunnen meedenken.  
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Mevr. van Selm geeft aan dat de kern van de Wet is dat organisaties anders moeten gaan werken. 
De betekenis is op dit moment niet helder daarom is het van belang om een positie te claimen. 
Uiteindelijk vraagt het om een flexibele organisaties.  
Dhr. van der Zwan geeft aan dat dit de tweede grote decentralisatie betreft.  
Mevr. Waanders vindt het logisch dat VRF aan de voorkant van het proces zit en onderstreept het 
belang om aangehaakt te zijn en blijven. Er is veel kennis binnen de GGD en Brandweer dit kan 
worden benut bij de verdere ontwikkelingen.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat ook landelijk wordt gekeken naar de betekenis. Het doel vandaag is om  
het bestuur mee te nemen in deze ontwikkeling.  
De voorzitter geeft aan het Friese plan van aanpak inmiddels op de agenda’s van de colleges staat, 
hij reikt dan ook de suggestie aan om hiervoor een annotatie op te stellen. Tevens zou het plan van 
aanpak in een volgende vergadering kunnen worden geagendeerd. 
Dhr. Sluiter geeft aan dat het meer van gemeenten gaat vragen, denk bijvoorbeeld aan 
klachtenprocedures. Het is belangrijk om hier gezamenlijk naar te kijken.  
De voorzitter bedankt mevr. van den Broek voor haar toelichting.  
 
Uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017 -2018  
Dhr. Kuntz geeft een inhoudelijke toelichting middels een presentatie. Hij benadrukt dat de 
samenwerking op het gebied van integrale veiligheid binnen gemeenten van belang is en wil dan ook 
vragen om dit signaal af te geven binnen de eigen gemeenten.  
Mevr. van Selm wil graag benadrukken om ruimte te laten voor lokale initiatieven. 
Mevr. Waanders wil graag een compliment uitbrengen voor het stuk. Het is volgens haar een goed 
doordacht document en zij heeft het dan ook met plezier gelezen. Verder reikt zij de suggestie aan 
om ook de gemeenteraden kennis te laten nemen van dit document. Tot slot vraagt ze zich af hoe 
effectmeting gaat plaatsvinden. Zij wil hier graag in meegenomen worden.   
De voorzitter geeft aan om het voorliggende document zowel digitaal en als boekje naar de 
gemeenteraden te sturen.   
Dhr. Kuntz geeft aan dat in rapportages terug zal komen wat er is gedaan. De daadwerkelijke 
effecten kunnen pas op lange termijn worden gemeten. Er wordt geprobeerd om dit onderwerp 
tevens landelijk op te pakken samen met het verbond van verzekeraars.  
Dhr. Gerbrandy vraagt zich af of er niet sprake is van dubbele controle en wie verantwoordelijk is 
voor de controle op brandmelders.  
Dhr. Kuntz geeft aan dat er geen sprake is van dubbele controles. De verantwoordelijkheid voor de 
controle van brandmelders ligt uiteindelijk bij de gebruiker. De eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid zal worden gestimuleerd.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  

- Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018. 
 
Verordening jeugdbrandweer 
De voorzitter licht het onderwerp kort toe.  
Dhr. van Gebben omarmt het idee. Hij vraagt zich wel af of het budgettair mogelijk is en vraagt 
aandacht voor het feit dat wanneer het nodig is dit onderwerp terug komt in het bestuur.  
Mevr. van Selm vraagt zich af of de overige jeugdbrandweren zich zelf dienen aan te melden. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat het de bedoeling is dat vanuit alle vier afdelingen voorlopig een 
jeugdbrandweer zal komen. Mocht het noodzakelijk zijn dan zal het onderwerp terugkeren.  
De bestuurscommissie veiligheid 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 
 
Reddingsbrigade: stand van zaken en vervolg  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit gaat over de instandhouding van de Nationale reddingsvloot. 
Er zijn op nationaal niveau 90 boten verdeeld over heel Nederland. De financiering liep via het 
ministerie V&J en het voorstel is om de Veiligheidsregio’s de financiering op zich te laten nemen. Het 
standpunt vanuit Fryslân is om dit niet te doen, aangezien de brandweer deze taak kan uitvoeren. Dit 
standpunt is landelijk doorgegeven en inmiddels heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van alle 
standpunten. Voor de lokale reddingsbrigade heeft dit mogelijk ook consequenties. Aanstaande 
vrijdag tijdens de vergadering van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s komt dit onderwerp 
opnieuw aan de orde en zal er meer duidelijk worden.   
Dhr. de Hoop geeft aan dat de Reddingsbrigade ook in gesprek is met de KNRM. Mogelijk volgt hier 
nog een oplossingsrichting.  



 

 3

• 

7. 
•  
•  
 
• 
 
• 
 
•  
       
 
 
 
 
 
 
8. 
•  
 
 
• 
 
• 
 
 
• 

Dhr. Kleinhuis zal de leden van de bestuurscommissie na de vergadering van vrijdag informeren.  
 
Zienswijzen kaderbrief 2018-2021 en begrotingswijziging 2017 
Dhr. Oostinga geeft een toelichting middels een presentatie.  
Dhr. van Gebben vraagt zich af of er nog een individuele reactie zal volgen op de ingediende 
zienswijze.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat in de oplegnotitie de hoofdlijn is beschreven en er nog een individuele 
reactie zal volgen.  
Mevr. Waanders vraagt zich af wat er is besloten omtrent de ingediende zienswijze vanuit DDFK 
gemeenten inzake de begrotingswijziging GGD.  
Mevr. de Graaf licht toe dat de begrotingswijziging specifiek voor de GGD was. Dit is besproken in de 
bestuurscommissie Gezondheid. Er was sprake van een misverstand en dit is opgehelderd. De 
bestuurscommissie Gezondheid was content. Er is een infographic beschikbaar deze zal ze naar de 
leden van de bestuurscommissie Veiligheid sturen.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
Kennis te nemen van de zienswijzen op de kaderbrief 2018-2021 voor het onderdeel Veiligheid en 
het AB hierover positief te adviseren. 
 
Jaarrekening (inhoudelijk veiligheid)  
Dhr. Oostinga geeft een toelichting middels een presentatie. Vanmiddag wordt de jaarrekening 
besproken in de auditcommissie, daarna in het dagelijks bestuur en vervolgens gaat het document 
voor zienswijzen naar de gemeenten.  
Dhr. van Bekkum vraagt zich af wanneer of er ook extra inzet nodig zal zijn bijvoorbeeld m.b.t. 
culturele hoofdstad 2018.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat vooruitgekeken wordt richting culturele hoofdstad 2018 en er 
voorbereidingen plaatsvinden met betrokken gemeenten. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt en in 
een integrale multidisciplinaire groep wordt gekeken naar de uitvoeringscapaciteit. Hij benadrukt dat 
het van groot belang is om evenementen centraal aan te melden in verband met spreiding.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
- De jaarrekening (inhoudelijk) veiligheid vast te stellen en dagelijks bestuur positief te adviseren.  
 

9.  
•  

                
•  
 
• 
 

Concept begroting 2018 (inhoudelijk veiligheid)   
Dhr. Kleinhuis licht het document toe en geeft aan dat dit document past in de nieuwe lijn die is 
ingezet. 
Dhr. Veenstra reikt de suggestie aan om de zinsnede “met gemeenten die een advies niet 
overnemen, vindt een gesprek plaats” op pagina twee ruimer te formuleren. 
Dhr. Kleinhuis benadrukt dat het doel is om een zo goed mogelijk advies af te geven. De intentie van 
deze passage is om feedback te vragen en daar vervolgens weer van te leren.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
-De concepttekst programma Crisisbeheersing en Brandweer voor de begroting 2018 vast te  
 stellen. 
 

10. 
• 
 

Rondvraag    
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

11. 
• 

Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


