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Voorwoord

Politiek gezien staat er het nodige te gebeuren in 2018. Landelijk merken we de eerste effec-
ten van de nieuwe regering. Regionaal is de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke 
een feit, wat effect heeft op 7 gemeenten. En gemeenten die door de herindeling nog geen 
verkiezingen hebben gehad, krijgen deze alsnog in maart 2018.  

Er verandert bestuurlijk dus veel. Veiligheidsregio Fryslân wil in deze periode onveranderd de 
stabiele partner voor Friese gemeenten zijn. In deze begroting delen we onze plannen voor 
het komende jaar en laten we zien hoe we dit doen. 

Onze missie is een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een veilig en gezond Fryslân. 
Of het nu om brand, infectieziekte of crisis gaat: we proberen zoveel mogelijk incidenten, 
slachtoffers en schade te voorkomen. En doet zich tóch een incident voor, dan helpen we om 
de schade te beperken.  

De afgelopen jaren hebben we als veiligheidsregio geïnvesteerd in het vergroten van het 
omgevingsbewustzijn van de organisatie. Door regelmatig de vraag te stellen ‘Wanneer 
hebben we het goed gedaan?’ verbeterden we onze dienstverlening. Niet alleen op effectivi-
teit, maar ook op klantvriendelijkheid. 

Dit is ook merkbaar in de opzet van de begroting. Vorig jaar werden in de ‘Programmabegro-
ting 2017’ zichtbare verbeteringen doorgevoerd, zoals het formuleren van outcome en output 
doelen. In deze begroting zijn deze doelen verder uitgewerkt en gespecificeerd. De begroting 
is daardoor niet alleen een informatief document, maar een instrument om uw kaderstellende 
en toetsende rol te kunnen vervullen. 

Ook geeft het ons als veiligheidsregio richting om de beschikbare middelen zo effectief en 
efficiënt mogelijk in te zetten. Wij zijn immers van en voor de gemeenten en worden gefinan-
cierd door publiek geld. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om zorgvuldig met 
budgetten om te gaan.  

Vandaar ook, dat het aantal beleidsmatige uitzettingen in de begroting zeer beperkt zijn. 
De grootste kostenposten zijn gelijk aan die waar gemeenten ook mee te maken hebben. 
Een stijging van de cao en de inflatie zijn onvermijdelijk. De overige ontwikkelingen, zoals het 
investeren in het bestrijden van infectieziektes, arbeidshygiëne bij de brandweer en brand-
veilig leven, dragen ontegenzeggelijk bij aan een veiliger en gezonder Fryslân. 

Uiteraard houden wij de landelijke en regionale ontwikkelingen nauw in de gaten. De ‘Omge-
vingswet’ valt daarbij het meest in het oog. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspec-
ten bij ruimtelijke vraagstukken. Thema’s waarin Veiligheidsregio Fryslân dé expert is en wij 
van grote waarde kunnen zijn voor de Friese gemeenten. 

Hartelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur
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1. Algemeen
 
1.1 Meerjarenbeleidsplannen

In de vergadering van 19 maart 2015 stelde het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio 
Fryslân de beleidsplannen vast voor de jaren 2015 tot en met 2018. In de programmaplannen 
(hoofdstuk 2 t/m 5) is met name het jaar 2018 beschreven. 

1.2 Meerjarig financieel kader
Het Algemeen Bestuur stelde op 20 maart 2017 het meerjarig financieel kader vast. In deze 
kaderbrief worden zowel de reguliere indexatie, de uitkomsten van ‘Operatie Stofkam’ als de 
financiële uitwerking van het voorgestelde nieuwe beleid meegenomen.

Operatie stofkam
Het structurele voordeel van € 490.000 als uitkomst van ‘Operatie Stofkam’ is meerjarig opge-
nomen in de begroting.

Beleidsmatige ontwikkelingen
In de begroting zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen:

  • Veldnormen Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde 
   Op dit moment zijn de huidige normen voor infectieziektebestrijding en medische
   milieukunde slechts voor 75% ingevuld bij GGD Fryslân. In de Bestuurscommissie 
   Gezondheid is voorgesteld deze onderdelen op niveau te brengen. Dit betekent voor   
   2018 en volgende jaren een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 140.000.
  • 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 niet toereikend
   zijn om veilig en gezond te werken. Hiervoor is structureel € 340.000 extra nodig. 
   Dit is opgenomen in de begroting.
  • Brandveilig Leven 
   ‘Brandveilig Leven’ is het preventieprogramma van de brandweer. Om het bestaande
   niveau van activiteiten te behouden en invulling te geven aan de maatregelen voor 
   het afhechten van ‘Dekkingsplan 1.0’ is structureel 2,5 fte extra nodig (nu 4 fte). 
   De inzet van 6,5 fte komt overeen met de landelijke vuistregel: 1fte medewerker
   ‘Brandveilig Leven’ op 100.000 inwoners. Voor de personele uitbreiding is structureel 
   € 142.000 extra nodig. 
  • Wet meldplicht datalekken 
   Het groeiende aanbod van data en de toenemende digitalisering zorgen ervoor dat
    informatiestructuur en bescherming van gegevens steeds belangrijker worden. 
   Dit vraagt bij Veiligheidsregio Fryslân op korte termijn om een extra investering van 
   € 70.000. Het bedrag wordt gebruikt voor een functionaris gegevensbescherming, 
   coördinator privacy en aanvullende ICT-middelen voor databeveiliging. De kans is reëel 
   dat dit niet de laatste uitzetting is op dit thema. Om de informatiestructuur behapbaar
   te maken en het risico op datalekken zo klein mogelijk te houden, verwachten we de 
   komende jaren vaker extra middelen nodig te hebben.
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Autonome ontwikkelingen
Conform artikel 5a van de financiële verordening zijn de budgetten voor materiële lasten en 
loonkosten geïndexeerd:

  • De indexatie voor materiële kosten is gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer
   (CPI) van februari 2017 en komt uit op 1,8%. In de kaderbrief 2018-2021 is reeds 
   rekening gehouden met 1%. Het verschil wordt daarbij alsnog als structurele autonome
    uitzetting opgenomen in de begroting, zijnde € 233.000.
  • De huidige cao heeft een geldigheidsduur tot 1 mei 2017. In de begroting is een
    inschatting van 2% verhoging per 1 mei 2017 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 begroting, totaal € 1.162.000.
  • De toename als gevolg van prijs- en loonindexatie in de BDuR wordt structureel in 
   mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. De beschikking voor het jaar 2017 
   is verwerkt in de meerjarige begroting, zijnde € 93.000.

 
Effecten op 2017

Van de bovengenoemde punten hebben enkele (deels) ook effect op het jaar 2017. 
Deze effecten worden verwerkt in een begrotingswijziging die separaat wordt aangeboden bij 
de eerste bestuursrapportage 2017. De verwachting is dat deze budgetneutraal zal uitpakken.

Aansluiting nadelig saldo
Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen neemt de gemeentelijke bijdrage in het nadelig 
saldo in totaal toe met € 1.504.000 ten opzichte van 2017. Samengevat leiden de verschillende 
oorzaken per post tot de volgende aansluiting (x € 1.000):

Bijdrage 2018 begroting 2017 €  55.268

Uitkomst ‘Operatie Stofkam’ €       -490

Veldnormen IZB/MMK €       140

Arbeidshygiëne               €       340

Brandveilig leven €       142

Datalekken €      70

Indexatie materiële kosten €         233

cao en pensioenpremies               €       1.162

BdUR  €       -93

Bijdrage 2018 €  56.772
 

Het hoofdstuk ‘Algemene dekkingsmiddelen’ gaat in op de bijdrage per programma. In de 
bijlage staat een overzicht van de bijdragen per gemeente.
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2. Programmaplan Gezondheid
2.1. Doel van het programma

In overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur over de ‘Kaderbrief 2018-
2021’ is in het programma Gezondheid rekening gehouden met: 
  • de aansluiting met het sociaal domein: extra kosten € 100.000 
   (vanuit ‘Operatie Stofkam’)
  • het op niveau brengen van infectieziektebestrijding en medische milieukunde: 
   extra kosten € 140.000

Landelijk was het voornemen de financiering van het rijksvaccinatieprogramma vanaf 2018 
over te hevelen naar de gemeenten. Uit de meicirculaire van 2017 blijkt dat dit pas vanaf 2019 
gaat gebeuren.

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht 
van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”. Deze definitie van gezond-
heid van Machteld Huber zegt precies waar het programma van GGD Fryslân om draait: het 
aanpassingsvermogen en de eigen regie van Friese inwoners vergroten. 

‘Iedereen verdient een gezond leven. 
Wij dragen daaraan bij!’

Het programma werkt hieraan door middel van twee soorten activiteiten:

Beschermen van de gezondheid van de Friese burger - GGD Fryslân is voor gezondheid 
de dijkbewaker.
  • monitoren van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking
  • alert op (uitbraak van) gezondheidsbedreigingen, en voorkomen van (verdere) 
   verspreiding van ziektes en van escalatie van (medische en psychosociale) 
   problematiek
  • preventief: de basis gezond houden
  • de crisisorganisatie die alert en slagvaardig optreedt als de dijken toch mochten 
   doorbreken

Bevorderen van de gezondheid van de Friese burger - GGD Fryslân bevordert de 
gezondheid van de Friese burgers als dijkversterker.
  • richt zich op mogelijkheden van mensen, ook als er sprake is van kwetsbaarheid
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2.2. Pijlers en speerpunten van GGD Fryslân
In de begroting zijn de vier pijlers van GGD Fryslân terug te vinden. 

Binnen de vier pijlers van GGD Fryslân zijn de volgende speerpunten in het ‘Meerjarenbe-
leidsplan 2015-2018’ benoemd:
  • wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving 
  • versterking gezondheidsbescherming
  • bovenlokale aanpak op thema’s alcohol / drugs en overgewicht
  • doelgroep 0-100, met specifieke aandacht voor ouderen en sociaal economische 
   gezondheidsverschillen

Omgevingswet
Op 1 januari 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet komt in de plaats van een 
twintigtal wetten en honderden regelingen en andere beleidsinstructies. Binnen Veiligheids-
regio Fryslân wordt in 2018 door GGD, Brandweer, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering 
gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de wet. Bescherming (veiligheid en ge-
zondheid) van burgers blijft een belangrijk doel, maar vergt door de stelselherziening meer 
samenwerking en afstemming tussen deelgebieden en diensten. De nieuwe werkwijze die 
voortkomt uit de invoering heeft voor de Veiligheidsregio consequenties voor personele inzet, 
procedures en producten die we aanbieden aan het bevoegd gezag (provincie of gemeen-
tes). De voorbereiding hierop is gestart in 2017 en zal gedurende het gehele jaar 2018 verder 
uitgevoerd worden.
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2.3. Resultaten 2018
Binnen het landelijke ‘Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid’ heeft het 
RIVM opdracht gekregen een set indicatoren te ontwikkelen. De indicatoren moeten de rijks-
overheid helpen bij het monitoren van de publieke gezondheid in verschillende taakvelden. 
De uiteindelijke set zal een beperkt aantal indicatoren bevatten die samen een beeld geven 
van het functioneren van het publieke gezondheidsstelsel. 

GGD Fryslân wil graag aansluiten en dezelfde set indicatoren gebruiken voor de verantwoor-
ding naar het bestuur en de gemeenten. De ontwikkeling van de indicatoren door het RIVM 
neemt echter meer tijd dan vooraf gedacht en is nog niet gereed. Daarom is voor de begro-
ting van 2018 gekozen voor een set bestaande landelijke indicatoren waaraan ook de GGD 
medewerking verleent. De indicatoren zijn afkomstig uit de gegevensverstrekking aan de 
‘Inspectie voor de Gezondheidszorg’ en de medewerking aan de benchmark GGD / GHOR 
Nederland. Een uitzondering geldt voor pijler 4, hiervoor is landelijk geen indicator beschik-
baar en is gekozen voor een eigen geformuleerde indicator. 

In de ‘4-maands Bestuursrapportage 2017’ (verschijning juli 2017) worden de onderstaande 
indicatoren ingevuld voor zowel 2017 als 2018. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de 
betrouwbaarheid van de eigen gegevens en de beschikbaarheid van landelijke cijfers over 
2016. Op basis daarvan zullen vervolgens de verwachtingen voor 2017 en 2018 worden gefor-
muleerd en ter vaststelling worden voorgelegd aan het bestuur.

Indicator     2016   2017          2018

Pijler 1 - Monitoren, signaleren, advies   

% verwezen kinderen naar extern   

% gebruik meldcode kindermishandeling   

% kinderen geregistreerd in en
% matches in Verwijsindex   

% kinderen met overgewicht in groep 7   

% jongeren dat afgelopen 4 weken alcohol heeft 
gedronken in klas 1 en 2 voortgezet onderwijs   

Pijler 2  - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming   

% extra contactmomenten t.o.v. reguliere contactmomenten    

vaccinatiegraad   

% indicaties Stevig Ouderschap   

aantal geïnfecteerde meldingsplichtig categorie A, B1, B2, C    

Pijler 3 -  Bewaken van de publieke gezondheid bij  
rampen en crises   

aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die 
door de GGD in opgeschaalde vorm zijn ondersteund   

Pijler 4 - Toezicht houden   

% uitgevoerde inspecties   
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2.4. Investeringen in 2018

Pijler  Lasten  Baten  Eindtotaal
    1- Monitoren, signaleren, advies  12.291.625  138.985  12.152.640
    2 - Uitvoerende taken 
  gezondheidsbescherming  8.199.815  3.690.872  4.508.943
    3 - Bewaken van de publieke 
  gezondheid bij rampen en crisis  1.035.032  563.830  471.202
   4 -  Toezicht houden  1.194.031  1.194.031  -
  Programma Gezondheid 2018  22.720.503  5.587.718  17.132.785

2.5. Feiten en cijfers programma gezondheid

Cijfers medewerkers 2016
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Ingrid Hoogma

Interview
Ontwikkelingen rond Rijksvaccinatieprogramma

Ingrid: ‘Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat sinds 1957. Inmiddels wordt tegen twaalf infectie-
ziekten ingeënt. Gratis en vrijwillig. Vaccinaties versterken het immuunsysteem, waardoor  
het lichaam bepaalde ziekten beter kan bestrijden. In Fryslân voeren wij als GGD het RVP uit.’  
Circa 95% van alle kinderen in Nederland is gevaccineerd, in Fryslân ligt dit nog een fractie hoger. 
Ingrid: ‘Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad voldoende hoog blijft om de hele populatie - 
waaronder kwetsbare ouderen en zeer jonge kinderen - te beschermen. Landelijk daalt de vac-
cinatiegraad licht. We merken ook dat steeds meer ouders informatie willen over het wel of niet 
laten vaccineren van hun kind.’

Elk kind moet gezond en veilig 
kunnen opgroeien. Het Rijks-
vaccinatieprogramma (RVP) 
helpt hierbij. Sinds de introduc-
tie zijn duizenden kinderlevens 
gered, blijkt uit onderzoek. 
In Fryslân voert GGD Fryslân 
het RVP uit. Vanaf 2019
worden gemeenten financieel 
verantwoordelijk. Waarom 
deze verandering? Hoe gaat 
het eigenlijk met het RVP in 
Fryslân en wat krijgt straks 
prioriteit? Stafarts Ingrid 
Hoogma van GGD Fryslân over 
samenwerking met gemeen-
ten, de vaccinatiegraad, eigen 
regie en de waarde van goede 
voorlichting.  

‘Wij helpen ouders 
om bewuste 
vaccinatiekeuzes 
te maken’
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Groot bereik
Vanaf 2019 worden gemeenten financieel verantwoordelijk voor het RVP, in plaats van het RIVM. 
Daarmee is de combinatie van het RVP en de jeugdgezondheidszorg straks wettelijk geborgd. 
Ingrid: ‘Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg.  
Het grote bereik van de jeugdgezondheidszorg draagt bij aan de hoge vaccinatiegraad. Friese 
gemeenten worden voor ons dus opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP.’ Het ministerie 
van VWS blijft eindverantwoordelijk, het RIVM zorgt onder meer voor inkoop, distributie en  
registratie van vaccinaties.

‘Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad 
voldoende hoog blijft’

Eigen regie
In aanloop naar 2019 intensiveert GGD Fryslân het contact met de gemeenten, zodat ze goed 
zijn geïnformeerd over de situatie in Fryslân. ‘Vanaf 2018 gaan we sowieso jaarlijks met alle ge-
meenten in gesprek over de uitvoering van het RVP. Daarnaast gaan we nóg meer aandacht en 
tijd besteden aan het informeren van ouders tijdens het eerste huisbezoek na de geboorte van 
hun kind. We wijzen hen dan extra op het vaccinatiebelang en helpen om een bewuste keuze te 
maken. Informed consent noemen we dit. We hebben straks ook toestemming van ouders nodig 
om vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM, voor registratie en monitoring. Dit past bij 
eigen regie, maar het vraagt wél van ons dat wij het uitleggen en er tijd voor maken.’

Deskundig en alert
RVP-medewerkers van GGD Fryslân worden verder goed toegerust om in te spelen op toene-
mende vragen en informatiebehoefte. Ingrid: ‘Ouders vragen vaker naar bijwerkingen en veilig-
heid van vaccinaties, kinderdagverblijven willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als een 
kind niet is gevaccineerd. Wij zorgen dat onze medewerkers continu op de hoogte zijn van de 
laatste ontwikkelingen én gaan door met onze driejaarlijkse RVP-scholing. Ook regelen we dat 
jeugdartsen meer tijd kunnen maken voor contact met ouders. Verder hebben we speciale aan-
dachtsfunctionarissen RVP die de kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken en landelijke 
ontwikkelingen monitoren. Zoals de mogelijke komst van een HPV-vaccinatie voor jongens en een 
kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen om het ongeboren kind te beschermen. Ook gaan 
onze RVP-mensen en collega’s Infectieziektenbestrijding nog intensiever samenwerken, om snel 
in te kunnen spelen op eventuele uitbraken. Zo investeren we met elkaar in een gezond en veilig 
Fryslân.’ 
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3. 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 hulpver-
lening 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.

Omgevingswet
Op 1 januari 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet komt in de plaats van een 
twintigtal wetten en honderden regelingen en andere beleidsinstructies. Binnen Veiligheids-
regio Fryslân wordt in 2018 door GGD, Brandweer, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering  
gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de wet. Bescherming (veiligheid en  
gezondheid) van burgers blijft een belangrijk doel, maar vergt door de stelselherziening meer 
samenwerking en afstemming tussen deelgebieden en diensten. De nieuwe werkwijze die 
voortkomt uit de invoering heeft voor de Veiligheidsregio consequenties voor personele inzet, 
procedures en producten die we aanbieden aan het bevoegd gezag (provincie of gemeen-
tes). De voorbereiding hierop is gestart in 2017 en zal gedurende het gehele jaar 2018 verder 
uitgevoerd worden.



14

3.3. Resultaten in 2018
De speerpunten van Crisisbeheersing laten zich vertalen in de volgende resultaatindicatoren.

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 / schoen-  
  maker 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 handelings- 
  perspectieven krijgen tijdens rampen en crises (crisiscommunicatie).

Doel Indicator  Streefwaarde 2018

1. Risico’s in beeld - regionaal risicoprofiel  ja
    bestuurlijk vastgesteld
   -  risico- en crisiscommunicatie- ja
    portal ontwikkeld

2. Voorbereide crisisorganisatie - voor alle nieuwe crisisfunctio- 100%
    narissen is een scholingstraject 
    ontwikkeld; vakbekwaam worden
   - Voor iedere crisisfunctionaris is  100%
    kwalitatief (portfolio) en kwanti-
    tatief (registratie) de vakbe-
    kwaamheid inzichtelijk; vakbe-
    kwaam blijven
   - crisisfunctionarissen zijn tevreden  > 8
    over de wijze waarop de organi-
    satie is voorbereid 

3. Netwerkmanagement - gemiddelde tevredenheid van  > 7,5 
    Friese gemeenten en partners 
    n.a.v. thematische bijeenkomsten 
    (2015: 7,3 / 2016: 7,9) 

4. Veilig verloop evenementen - percentage adviezen dat door  100%
    de burgemeester bij de vergun-
    ningverlening voor een evene-
    ment is overgenomen  
    (2015: 93% / 2016: 90%)
   - met gemeenten die een advies 
    niet overnemen, vindt een 
    gesprek plaats

5. Leren en evalueren - iedere evaluatie van een  100%
    operationele inzet is besproken 
    met de crisisfunctionarissen, 
    per functiegroep of in een the-
    matische bijeenkomst
   - percentage operationele inzetten > 75% 
    waarbij onderzoek is gedaan 
    naar burgerbeleving 
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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 vakbe-  
    kwaamheidsprogramma, de manier waarop plannen tot stand komen, de toeganke-  
    lijkheid van plannen, gebruikersvriendelijkheid van informatiesystemen en de persoon-  
    lijke standaarduitrusting.

Netwerkmanagement
  • Afdeling Crisisbeheersing wil gericht in gesprek zijn met alle partners over de meer-  
    waarde 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 georga-  
    niseerde thematische bijeenkomsten. Daarnaast wordt bij tenminste drie netwerk-
    partners 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 crisisbeheersing naar betere risicobeheersing). 
    Inspanningen richten zich in eerste instantie op een gedegen risicoanalyse en advise-  
    ring.
  • 2018 is hét jaar van ‘Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân’. Samen met de gemeen- 
    ten wil Crisisbeheersing zorgdragen voor een veilig en feestelijk verloop van de evene- 
    menten 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 e  3.893.722 e  2.858.202 e  1.035.520

Huisvesting RCC e  125.379 e  36.906 e  88.474

Programma Crisisbeheersing  e  4.019.102 e  2.895.108 e  1.123.994
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3.5. Feiten en cijfers programma 
Crisisbeheersing

Cijfers medewerkers 2016 
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Activiteiten 2016

Kennis & Expertisecentrum
  • 6 thematische bijeenkomsten met partners
  • preparatie op nieuwe risico’s en dreigingen: water en evacuatie, terrorismegevolg-
   bestrijding, 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

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



18

Annegien de Vries en Rika Leijstra

Interview
Afdeling Crisisbeheersing

December 2016: Wetterskip Fryslân belt met de afdeling Crisisbeheersing van VRF. Het water-
schap 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 som-
mige inhoudelijke vragen door naar samenwerkingspartners, maar door de centrale organisatie 
van communicatie ontstond rust en duidelijkheid’, aldus communicatieadviseur Rika Leijstra. 

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.’ 

‘Bij elke crisis 
kunnen wij 
verschil maken’
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Koppelen netwerkpartners
‘Daarnaast informeerden we onze eigen crisisorganisatie over de situatie. Zodat de crisisfunctio-
narissen al waren voorbereid, mocht er worden opgeschaald. Sommige functionarissen zijn ook 
ingeschakeld, zoals een omgevingsanalist die berichtgeving in media en op social media moni-
tort’. 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 hou-
den de circa driehonderd functionarissen vakbekwaam met cursussen, trainingen en oefenin-
gen’, 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 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 moe-
ten 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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4. Programmaplan Brandweer
4.1. Doel van het programma

Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 het beleidsplan ‘Brandweer Fryslân: de koers naar toe-
komstbestendige 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.
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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 ontwikkelin-
gen. 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 samenwer-
king met verschillende ketenpartners gericht in op ‘Brandveilig Leven’. Via een doelgroep-
gerichte 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 onver-
hoopt 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 dek-
kingsplan 1.0’. 
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Omgevingswet
Op 1 januari 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet komt in de plaats 
van een twintigtal wetten en honderden regelingen en andere beleidsinstructies. 
Binnen Veiligheidsregio Fryslân wordt in 2018 door GGD, Brandweer, Crisisbeheer-
sing en Bedrijfsvoering gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de wet. 
Bescherming (veiligheid en gezondheid) van burgers blijft een belangrijk doel, maar 
vergt door de stelselherziening meer samenwerking en afstemming tussen deelgebie-
den en diensten. De nieuwe werkwijze die voortkomt uit de invoering heeft voor de 
Veiligheidsregio consequenties voor personele inzet, procedures en producten die we 
aanbieden aan het bevoegd gezag (provincie of gemeentes). De voorbereiding hierop 
is gestart in 2017 en zal gedurende het gehele jaar 2018 verder uitgevoerd worden.
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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 implementatie implementatie
     vastgesteld 

Ontwerp paraatheidsplan ontwikkeling plan  implementatie implementatie
     vastgesteld  

Ontwerpen taken- en  ontwikkeling plan implementatie implementatie
specialisatiespreidingsplan en   vastgesteld 
materieelspreidingsplan  

Vakbekwaamheid    

Ontwerp opleidingsplan ontwikkeling plan implementatie implementatie
     vastgesteld

Ontwerp oefenplan afgestemd op  ontwikkeling plan implementatie implementatie
risico’s, taken en veilig optreden  vastgesteld  

Masterplan operationele
informatievoorziening    
Inrichten geo-backoffice met  ontwikkeling gereed implementatie
inbegrip van beheer en toegang  

Optimaal ontsluiten real-time   pilots ontwikkeling implementatie
informatie   

Operationele informatievoor-  ontwikkeling  implementatie implementatie
ziening afgestemd op adequaat 
handelingsperspectief   

Optimaliseren van een sluitend 
en valide systeem met 
brandweerdata    

Een sluitend en valide systeem   ontwikkeling + implementatie fases gereed +
met brandweerdata om te leren,   plan vast- in fases implementatie
verbeteren en verantwoorden.   gesteld  volgende   
       fases 
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Reguliere activiteiten 

Ons reguliere takenpakket draagt ook bij aan het realiseren van minder branden, minder 
slachtoffers en minder schade. Onze ambitie en ons streven ziet er als volgt uit:

Activiteiten                                     Streefwaarde 
    2016     2017        2018        2019
Percentage paraatheid per post  85%  95%  95%  95%

Percentage afname aantal ongewenste en/of   -10%  -10%  -10%  -10%
onechte brandmeldingen

Percentage behandeling adviesverzoeken   100%  100%  100%  100%
risicobeheersing conform vastgestelde 
werkwijze (maatwerkpakket 1, externe 
veiligheid, repressief advies, evenementen)

Percentage uitgevoerde periodieke controles   100%  100%  100%  100%
brandveilig gebruik bouwwerken conform 
afspraken met gemeenten (maatwerkpakket 2)

Percentage medewerkers heeft oefenplan   5%  20%  40%  60%
op maat passend bij risico’s, taken en behoefte

Percentage aanwezigheid repressieve   70%  75%  80%  85%
medewerkers bij oefeningen

Iedere vijfde woningbrand is onderzocht door  -  100%  100%  100% 
Team Brandonderzoek Noord-Nederland 

Tijdens repressie wordt schoon gewerkt  -  20%  65%  90%

Projecten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid in de 
Friese samenleving bevorderen

    2016 2017 2018 2019 

Uitvoering geven aan het  gereed
programma Brandveilig Leven 
2015-2016    

Uitvoering geven aan het  ontwikkeling uitvoering uitvoering gereed  
 programma Brandveilig Leven 
2017-2018
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Producten Brandweer Lasten  Baten  Eindtotaal
Brandweer €  28.263.412 €  5.872.060 €  22.391.352

Huisvesting Brandweer €  3.966.036 €  80.018 €  3.886.019

 Totaal Programma Brandweer  €  32.229.448 €  5.952.078 €  26.277.370

4.4. Investeringen in 2018
De totale kosten voor dit programma bedragen ruim € 26 miljoen. De onderbouwing van 
deze kosten is als volgt:

4.5. Feiten en cijfers programma Brandweer
Cijfers medewerkers 2016
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Cijfers activiteiten

Cijfers 2016

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 

Oppervlakteredteams 10

Duikteams 2

Aantallen acties
Brand  1158

Alarm brand 673

Alarm overige 8

Ongeval 656

Dienstverlening (o.a. liftopsluiting,  535
dier in nood, ondersteuning politie) 

Veiligheid & openbare orde  12
(o.a. lijkvinding, bommelding) 

Leefmilieu (o.a. storm- en  75
waterschade) 

Gezondheid (afhijsen van  145
patiënten, ondersteuning 
ambulance)

Verkeer 4

 Totaal  3266
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Jan Kees Toxopeus en Renate Hogeterp

Interview
Nieuw programma Brandveiligheid Fryslân

Brandveilig leven. Het begint bij jezelf! Ook al voldoet een pand voor honderd procent aan de 
vergunningvoorschriften, mensen bepalen uiteindelijk hoe veilig het daadwerkelijk is. Als je weet 
wat de risico’s zijn, hoe je brand kunt voorkómen en wat te doen als het toch gebeurt, is dat pure 
winst. Daarom investeert Brandweer Fryslân sinds 2014 in bewustwording, eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfredzaamheid onder de noemer Brandveilig Leven. 

Preventie in elke levensfase
Renate Hogeterp is beleidsadviseur Risicobeheersing bij Brandweer Fryslân. ‘Ons uitgangspunt is 
dat we in elke levensfase aandacht vragen voor brandveiligheid. Zo is ons programma ook opge-
bouwd. We geven voorlichting aan kinderen, studenten, woningeigenaren, bedrijven én ouderen 
die minder zelfredzaam zijn. Op scholen, in de wijk, bij instellingen en bedrijven; Friese inwoners 
komen ons overal en in elke fase tegen. Inmiddels hebben we veel kennis opgebouwd en werken 
we waar mogelijk intensief samen met bijvoorbeeld gemeenten, wijkverenigingen, corporaties en 
scholen. Nu is het tijd voor een volgende stap.’

Minder incidenten. Minder 
slachtoffers. Minder schade. 
Dát is het streven van Brand-
weer Fryslân. De komende 
jaren is brandveilig leven dan 
ook een van de speerpunten. 
Want: Friese inwoners kunnen 
zelf veel doen om brand te 
voorkomen en schade te 
beperken. In 2017-2018 
krijgen 65-plussers, hoog 
risico gebieden én risico-
volle(re) objecten extra 
aandacht.

‘Dit kan 
levens 
redden’
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Gevaar voor 65-plus
En die stap komt er, met het nieuwe uitvoeringsprogramma Brandveiligheid Fryslân 2017-2018. 
Enkele speerpunten vallen op. ‘Senioren blijven langer thuis wonen en de vergrijzing neemt toe’, 
vertelt Jan Kees Toxopeus. Hij is medewerker Risicobeheersing en samen met Renate betrokken 
bij het nieuwe programma. ‘Uit onderzoek blijkt dat het aantal sterfgevallen gerelateerd aan 
brand onder 65-plussers 2,5 keer zo hoog is dan bij jongeren. Dit vraagt om actie, we willen met 
onze brandpreventie achter hun voordeuren komen! Daarom gaan we onze kennis actief delen 
met professionals van bijvoorbeeld wijkteams, thuiszorg, corporaties en WMO-teams. Zij komen 
al bij deze groep over de vloer. We willen onder meer bereiken dat bij afgifte van een zorgindica-
tie ook expliciet aandacht komt voor brandveiligheid. Voor professionals en burgers ontwikkelen 
we passende voorlichtingen.’

‘We willen achter de voordeur van 65-plussers komen’

Afhechten Dekkingsplan 1.0
Een ander speerpunt betreft hoog risico gebieden en risicovolle(re) objecten. Renate: ‘Dit komt 
voort uit de afhechting van Dekkingsplan 1.0. In hoog risicogebieden zoals dichtbebouwde oude 
binnensteden gaan we brandveiligheid extra onder de aandacht brengen. Ook investeren we 
in de zogenoemde 18 minuten plus-objecten; objecten die vanwege hun ligging niet binnen 
18 minuten bereikbaar zijn voor de brandweer. Extra kazernes bouwen in deze gebieden is niet 
haalbaar, daarom nemen we aanvullende preventiemaatregelen. We plannen bijvoorbeeld ruim 
1600 woningchecks, om bewustwording te vergroten en rookmelders te plaatsen. Verder gaan we 
eigenaren en gebruikers van risicovolle gebouwen actief benaderen, om hun brandveiligheids-
bewustzijn te vergroten. Het betreft gebouwen voor grote groepen en/of waar wordt overnacht, 
zoals groepsaccommodaties en zorginstellingen. We organiseren hier onder meer doelgroep-
gerichte voorlichtingen.  

Een brandveilig Fryslân. Dat is het streven. Renate: ‘Natuurlijk is het voorkómen van brand het 
beste. Als dat niet lukt, is het cruciaal om te weten wat je moet doen. Juist in die eerste minuten. 
Een rookmelder. Een goede vluchtroute. Een deur die wordt dichtgehouden. Het kan levens  
redden. Daar maken wij ons graag sterk voor!’
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5. Programmaplan Organisatie

Kaderbrief
De focus in de kaderbrief voor het programma Organisatie lag op twee delen: Operatie 
Stofkam en Bescherming gegevens. Uit Operatie Stofkam bleek dat het ambitieus is om in 
2020 met 10% minder middelen dan vergelijkbare organisaties minimaal dezelfde kwaliteit 
te leveren. Een aantal investeringen op onderbezette posities zijn noodzakelijk, waardoor dit 
streven onhaalbaar wordt. Echter, door een voorschot te nemen op toekomstige besparingen 
gaan we er nog steeds vanuit deze doelstelling te realiseren.

Daarnaast is in de kaderbrief opgenomen dat aangescherpte maatregelen nodig zijn op het 
gebied van datalekken. Uiteraard ook om te voldoen aan huidige èn toekomstige wetgeving, 
maar meer nog vanuit de intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met de privacy-
gevoelige gegevens die in ons beheer zijn. Vandaar dat een uitzetting is opgenomen van 
€ 70.000, voor een functionaris gegevensbescherming en privacy coördinator, en aanvullende 
ICT-middelen voor databeveiliging.

5.1. Doel van het programma
In het programma Organisatie zijn die taken gebundeld die voor de gehele veiligheidsregio 
georganiseerd worden. Denk aan bestuurlijke taken en ondersteunende producten en dien-
sten. De doelen voor dit programma zijn een combinatie van doelen die specifiek voor de 
ondersteuning gelden en doelen waar alle programma’s een bijdrage aan leveren.

‘Samen, slim en simpel’ 

5.2. De speerpunten van Bedrijfsvoering
  
  1. Tevredenheid bestuur
   We hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze ketenpartners. In de andere
    programma’s zijn voor die specifieke inhoudelijke thema’s indicatoren opgenomen die
   de tevredenheid van inwoners van Fryslân meten. In dit programma meten we de 
   tevredenheid van u als bestuur.

  2. Formatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
   De veiligheidsregio wil vanuit haar maatschappelijke doel graag een bijdrage leveren   
   aan de ‘Participatiewet’. Voor de komende jaren onderzoeken wij in hoeverre wij aan 
   de normen in de wet kunnen voldoen. Dit omdat de quotumregeling tot nu toe een 
   slapend karakter heeft.

  3. Betaaltermijn
   Veiligheidsregio Fryslân vindt het belangrijk om facturen snel te betalen. 
   Belangrijkste reden is om zo de kleine, lokale ondernemers snel van hun geld te 
   voorzien. Het ambitieuze streven is om 95% van de facturen in 21 dagen te betalen. 
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  4. Tevredenheid medewerkers
   Een belangrijk doel voor de organisatie is om een werksfeer te hebben waardoor 
   mensen graag bij de veiligheidsregio werken. Jaarlijks wordt onder medewerkers 
   onderzocht of zij anderen aan zouden raden om bij de veiligheidsregio te werken. 
   Wij meten dit met de Netto Promotor Score (NPS).

  5. Reductie CO2-uitstoot
   Het maatschappelijke gezicht van de veiligheidsregio toont zich ook in de ambitie 
   om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de organisatie te verlagen. 

  6. Effectiviteit ondersteuning
   De ondersteunende producten en diensten moeten zodanig georganiseerd zijn dat ze 
   een maximale bijdrage leveren aan het hoofddoel: een veilig en gezond Fryslân. 

  7. Datalekken
   Met de grote groei van het gebruik van privacygevoelige data groeit ook de kans op   
   een datalek. Op juridisch, technisch, procesmatig, en vooral menselijk vlak zijn daarom  
   aangescherpte maatregelen nodig. 

Omgevingswet
Op 1 januari 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet komt in de plaats van een 
twintigtal wetten en honderden regelingen en andere beleidsinstructies. Binnen Veiligheidsre-
gio Fryslân wordt in 2018 door GGD, Brandweer, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering gewerkt 
aan de voorbereiding op de invoering van de wet. Bescherming (veiligheid en gezondheid) 
van burgers blijft een belangrijk doel, maar vergt door de stelselherziening meer samenwer-
king en afstemming tussen deelgebieden en diensten. De nieuwe werkwijze die voortkomt uit 
de invoering heeft voor de Veiligheidsregio consequenties voor personele inzet, procedures 
en producten die we aanbieden aan het bevoegd gezag (provincie of gemeentes). De voor-
bereiding hierop is gestart in 2017 en zal gedurende het gehele jaar 2018 verder uitgevoerd 
worden.

5.3. Resultaten in 2018
  
  1. Tevredenheid bestuur
   Om een veelvoud van vragenlijsten te voorkomen, stellen we voor om het 
   oorspronkelijke idee van een jaarlijks normatief onderzoek te vervangen door eens in 
   de drie jaar een kwalitatief onderzoek uit te voeren. In 2016 heeft Berenschot een 
   dergelijk onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de huidige besturingsstructuur goed
   functioneert. In 2019 herhalen we dit onderzoek.

  2. Formatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
   Het zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen met een afstand tot de 
   arbeidsmarkt en hierover aan het bestuur te rapporteren.

  3. Betaaltermijn 
   Op dit moment (4e kwartaal 2016) betaalt Veiligheidsregio Fryslân in 80% van de   
   gevallen binnen 21 dagen. De ambitie is om in 2018 daadwerkelijk 95% binnen 
   21 dagen te betalen.  

  4. Tevredenheid medewerkers
   We meten via de zogenaamde NPS-score. Ieder persoon die op een schaal van 0-10   
   met een 9 of een 10 aangeeft dat hij het aanraadt om bij de veiligheidsregio te 
   werken, zorgt voor een pluspunt. Deze groep zijn de echte ambassadeurs.
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   En iedereen die deze vraag met een zes of lager beoordeelt, zorgt voor een minpunt,   
   de zogenaamde criticasters. De NPS bepaal je door de aantallen criticasters 
   af te trekken van de aantallen ambassadeurs. Hoe hoger dus de NPS, hoe hoger de   
   binding van medewerkers met de veiligheidsregio. De doelstelling van de NPS van de  
   totale organisatie is als volgt:

  5. Reductie CO2-uitstoot
   De indicator is om bij ieder initiatief die in dit kader plaatsvindt te streven naar 
   minimaal 25% CO2-reductie op dat doelterrein. We kiezen er bewust voor om niet de   
   totale ‘footprint’ van de organisatie te meten, en deze middelen in te zetten in 
   daadwerkelijke interventies op dit gebied.

  6. Effectiviteit ondersteuning
   Om dit te toetsen, wordt vanaf begin 2017 periodiek gemeten de mate waarin de 
   medewerkers van brandweer, GGD en crisisbeheersing tevreden zijn over de onder-  
   steuning. Het doel is om dit cijfer eind 2018 tien procent hoger te laten zijn dan 
   eind 2017.

  7. Datalekken
   De verwachting is dat door de aandacht die dit thema de komende tijd krijgt, het 
   aantal meldingen eerder stijgt dan daalt. Dit laat onverlet dat Veiligheidsregio Fryslân 
   als doel heeft om het aantal datalekken naar 0 te krijgen. 

Benchmark informatie van de VRF
De veiligheidsregio stelt zich graag toetsbaar op om haar gemeenten inzicht te geven in de 
prestaties. Inhoudelijk vindt deze toetsing plaats via de commissies Veiligheid en Gezondheid. 
Aangaande het kostenniveau zijn de indicatoren (relatie met ‘Operatie Stofkam’): 

Brandweer en crisisbeheersing
  • stijging gemeentelijke kosten 2005-2015: 25%, laagste van Nederland (gem. 50%)
  • kosten per inwoner: € 47, op 1 na laagste van Nederland (gem. €  63)
  • uitputting cluster OOV: € 34 mln kosten bij budget van € 41,4 mln

Overhead
  • kosten overhead: -10% tov vergelijkbare organisaties

5.4. Investeringen in 2018

Programma Organisatie Lasten  Baten                 Eindtotaal
Bedrijfsvoering en directie €  12.629.798 €  1.422.229 €  11.207.569

Huisvesting  €  1.030.455 €  0 €  1.030.455

Totaal Organisatie €  13.660.253 €  1.422.229 € 12.238.024

Jaar 2014 2015 2016 ambitie 2017 ambitie 2018

NPS -17,2 2,6 5,2 10 15
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5.5. Feiten en cijfers programma Organisatie
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Cijfers 2016

7. Bijdrage per programma
Organisatie e 12.238.024

Brandweer e 26.277.370

GGD e 17.132.785

Crisisbeheersing  e 1.123.994

Totaal e 56.772.173

9. Kostenverdeling
Salariskosten e  41.780.779

Kapitaalslasten e  8.455.252

Huisvestingskosten e  6.714.348

Materiële kosten e  15.678.926

Totaal e  72.629.305 

8. Inkomstenverdeling
Bijdrage gemeenten e  56.772.173

BDuR e  7.723.000 

Overig e  8.134.132

Totaal e 72.629.305

11. Formatie per programma
Organisatie 104 fte

Brandweer 183 fte

GGD 301 fte

Crisisbeheersing  25 fte

Totaal 613 fte

10. Verdeelsleutel programma organisatie
Brandweer 56,6% 

GGD 37,3% 

Crisisbeheersing 6,2%  

12. Gemeentelijke bijdrage per taakveld
Brandweer e  33.201.317

GGD e  21.693.018

Crisisbeheersing e  1.877.838

Totaal e 56.772.173
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Jeroen Westerik

Interview
Informatiemanager Jeroen Westerik

In een brandweervoertuig liggen ordners vol bereikbaarheids- en aanvalsplannen van risicovolle 
objecten, zoals ziekenhuizen en kantoorgebouwen. Nog even en alle informatie uit die ordners 
staat in een geo- informatiesysteem, waar de brandweerman met één druk op een iPad bij kan. 
Een soort online kaart van de provincie, vol bruikbare en realtime data.

Het is een voorbeeld van slimmer omgaan met informatie. En dit reikt verder dan de brandweer, 
vertelt Jeroen Westerik. ‘Het geo-informatiesysteem is net zo goed te gebruiken door de GGD en 
Crisisbeheersing. De organisaties zijn heel verschillend, maar op informatieniveau heel vergelijk-
baar. Ze houden zich alle drie bezig met individuen of objecten in Fryslân, waar “iets” mee is en 
waarover ze gegevens vastleggen. Of het nu gaat om patiënten, kinderen die geboren worden 
of gebouwen die in brand staan. Het vastleggen, up to date houden en toegankelijk maken van 
geo-informatie is voor alle drie de organisaties van grote waarde.’ 

Informatiemanager Jeroen 
Westerik van Veiligheidsregio 
Fryslân vergelijkt informatie 
wel eens met geld.  
Om duidelijk te maken hoe 
waardevol het is. Je kunt het 
verzamelen, maar ook kwijt-
raken. Er je voordeel mee 
doen, maar er ook schade 
door lijden. Hij zoekt het  
evenwicht tussen informatie 
benutten én beschermen.

‘Er is nog veel 
informatie waarmee 
we ons voordeel 
kunnen doen!’
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Online groeiboekje
Er is steeds meer informatie beschikbaar en deze is voor steeds meer mensen toegankelijk. 
‘Mensen verlangen ook dat informatie altijd en via elk apparaat beschikbaar is’, aldus Jeroen. 
‘Zoals medewerkers die flexibeler werken en daarvoor het liefst hun eigen laptop of smartphone 
gebruiken. Maar ook burgers willen meer weten. Denk aan jonge moeders die gegevens over de 
ontwikkeling van hun kind online willen bekijken en niet in een groeiboekje. Wij spelen in op deze 
informatiebehoefte. Onze GGD-website wordt bijvoorbeeld steeds meer een portaal, dat burgers 
en professionals toegang geeft tot informatie.’ 

Door meer informatie te verzamelen, te benutten en toegankelijk te maken, verbetert Veiligheids-
regio Fryslân haar dienstverlening. Maar het stelt de organisatie tegelijkertijd voor een nieuwe 
uitdaging. ‘Hoe groter de hoeveelheid informatie, hoe groter het risico dat je data verliest. En dat 
is een doodzonde. De wet- en regelgeving rond privacygevoelige gegevens wordt steeds stren-
ger en elk datalek zijn we verplicht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afhankelijk van 
de ernst van het lek, kan die ons een boete opleggen.’

‘Mensen verlangen dat informatie altijd en via elk 
apparaat beschikbaar is’ 

Loggen, coderen, checken
Dat vraagt om bewaking en beveiliging. ‘We houden vanuit Bedrijfsvoering het overzicht over 
de systemen en programma’s die in de organisatie worden gebruikt. In een centrale database is 
vastgelegd welke toegang en rechten medewerkers hebben. Daarnaast wordt al het dataverkeer 
“gelogd” (vastgelegd) en wordt aan steeds meer informatie een encryptie - een beveiligingscode 
- meegegeven. Ook werken we inmiddels met zogenoemde “tokens”, waarmee we de identiteit 
van systeemgebruikers dubbel checken.’ In de loop van 2017 komt een functionaris gegevensbe-
scherming in dienst bij de veiligheidsregio. ‘Hij gaat controleren of we ons aan de wet- en regel-
geving houden en bewaakt het overzicht in een steeds groter en complexer informatienetwerk.’

Jeroen is zich bewust van de risico’s, maar ziet vooral heel veel kansen. ‘We kunnen nog veel 
meer data verzamelen en er ons voordeel mee doen. Verzamelen moet natuurlijk geen doel op 
zich worden. Het uitgangspunt is helder: alle informatie die wij verzamelen en delen moet nuttig 
zijn en bijdragen aan onze missie: een veilig en gezond Fryslân.’
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6. Algemene dekkingsmiddelen
Gemeentelijk bijdrage in het nadelig saldo

Conform de gemeenschappelijke regelingen wordt de vastgestelde bijdrage in het nadelig 
saldo over de gemeenten voor de programma’s Gezondheid en Crisisbeheersing verdeeld  
op basis van het inwonertal. In afwijking hiervan heeft het Algemeen Bestuur besloten de 
bijdrage voor het programma Brandweer te verdelen op basis van de verdeling van het cluster 
openbare orde en veiligheid (OOV) in het gemeentefonds. 

De OOV-verdeling wordt in 2018 volledig toegepast. In de jaren 2014 tot en met 2017 werd 
gewerkt met een ingroeimodel, waarbij in vier stappen van de historische verdeling naar de 
OOV-verdeling wordt toegewerkt. 

Per programma is de bijdrage als volgt: 

Gezondheid e  17.132.785
Crisisbeheersing e   1.123.994
Brandweer e  26.277.370
Organisatie e  12.238.024

Totaal e  56.772.173

De bijdrage in het programma Organisatie wordt conform de eerder vastgestelde verdeel-
sleutels voor organisatieoverhead toegerekend aan de oorspronkelijke taakvelden.  
Deze toerekening aan de taakvelden is er zodat de deelnemende gemeenten de bijdrage 
kunnen opnemen in hun eigen begroting. De toerekening aan de taakvelden is als volgt:

Gezondheid  37,3%
Crisisbeheersing  6,2%
Brandweer  56,6%

Hiermee komt de bijdrage per taakveld uit op de volgende bedragen:

Gezondheid e  21.693.018
Crisisbeheersing e  1.877.838
Brandweer e  33.201.317

Totaal e  56.772.173

In bijlage 1 staat een overzicht van de verdeling van de bijdrage per taakveld over de ge-
meenten, inclusief een meerjarenperspectief richting 2021.

Brede doeluitkering rampenbestrijdingen
De bijdrage BDuR (zoals opgenomen in de begroting) is gebaseerd op de decembercirculaire 
2016. Deze geeft een overzicht van de verdeling van het landelijke budget over de veilig-
heidsregio’s voor 2017 en verder. De bijdrage voor 2018 is gebaseerd op deze meest recente 
informatie, en houdt daarbij rekening met de effecten van het onderzoek naar de BDuR dat 
op dit moment is afgerond. Deze bijdrage wordt conform het (bij de regionalisering afgespro-
ken) uitgangspunt voor 35% toegerekend aan het programma Crisisbeheersing, en voor 65% 
aan het programma Brandweer.

 
Onvoorzien

De opbouw van de post onvoorzien is gewijzigd bij het vaststellen van de nieuwe nota ‘Weer-
standsvermogen’. De post van e 503.000 kan alleen nog worden aangewend voor personele 
fricties. Overige onvoorziene posten dienen uit de reguliere begroting te worden gedekt.  
De post onvoorzien is toegewezen aan het programma Organisatie.
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7. Paragrafen
7.1. Financiering

De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de ‘Wet Financiering Decentrale Overheden’ 
en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasury-beleid van Veilig-
heidsregio Fryslân is vastgelegd in de financiële verordening, aangevuld met het treasury-
besluit.

Beleid financieringsrisico’s
Het financieringsbeleid van Veiligheidsregio Fryslân is erop gericht de financieringsrisico’s 
voor langere tijd af te dekken met vastrentende leningen. De omvang en looptijd van deze 
leningen is afgestemd op de omvang en levensduur van de materiële vaste activa en de 
aflossing is gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm. Afhankelijk van de situatie op 
de kapitaalmarkt en de hoogte van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen, voorzie-
ningen en werkkapitaal) bestaat de mogelijkheid een deel (tot de kasgeldlimiet) kortlopend te 
financieren. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt en worden geen afgeleide 
financiële instrumenten ingezet.

Rentebeleid
Tot 2016 werd gewerkt met een vaste rente van 3% voor de financiering van materiële vaste 
activa. Als onderdeel van ‘Operatie Stofkam’, en vooruitlopend op de toepassing van de 
notitie ‘Rente’ van de commissie BBV is deze systematiek aangepast. Vanaf 2017 wordt een 
omslagrente toegepast, die is berekend conform de voorgeschreven systematiek in de notitie 
‘Rente’. Deze berekening komt uit op een toe te passen omslagrente van 2,5%. 

Leningenportefeuille en liquiditeit
Het verloop in de financieringsportefeuille is nagenoeg volledig te herleiden naar het investe-
ringsprogramma. Door het geplande investeringsprogramma in 2017 en 2018 neemt de om-
vang van de langlopende leningen naar verwachting toe tot bijna e 50 miljoen per eind 2018. 

Kasgeldlimiet en renterisiconorm
Het aangepaste rentebeleid voorziet in een groter beroep op kortlopende leningen, alvorens 
langlopend wordt gefinancierd. Dit betekent dat de ruimte onder de kasgeldlimiet meer zal 
worden benut dan voorheen, waarbij de kasgeldlimiet per kwartaal overigens niet zal worden 
overschreden. Voor 2018 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal, dit is 
e 5,8 miljoen.

De renterisiconorm voor 2018 is 20% van het begrotingstotaal, of e 14,2 miljoen. Bij het 
samenstellen van de leningenportefeuille is er rekening mee gehouden dat de jaarlijkse
aflossingen en renteherzieningen de renterisiconorm niet overschrijden.
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7.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In het BBV wordt het weerstandsvermogen omschreven als de relatie tussen de weerstands-
capaciteit van de organisatie en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het 
weerstandsvermogen kan ook worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat 
is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid hoeft te worden aange-
past. De weerstandscapaciteit dient dus om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
 
Het beleid rondom weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de beleidsnota 
‘Weerstandsvermogen 2015-2018’. In deze nota wordt onderscheid gemaakt tussen:
  • algemene risico’s samenhangend met de exploitatie
  • risico’s samenhangend met rampen- en crisisbeheersing

Algemene risico’s
Voor de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen 2015-2018’ is in 2014 het algemene risicoprofiel 
van Veiligheidsregio Fryslân geactualiseerd op basis van een risicoworkshop. Het afdelings-
management heeft hierbij vanuit de verschillende vlakken van het INK-model (leiderschap, 
strategie en beleid, management van middelen, management van medewerkers, manage-
ment van processen, medewerkers, klanten en partners, bestuur en financiers en maatschap-
pij) een aantal algemene risico’s geïdentificeerd. De volgende risico’s zijn geïdentificeerd als 
belangrijk in het kader van weerstandsvermogen:

1.  Het risico dat door veranderde marktomstandigheden de concurrentiepositie van 
   Veiligheidsregio Fryslân in gevaar komt en hier niet tijdig adequaat op geanticipeerd   
   wordt.

2.  Het risico dat de IT-infrastructuur en onderliggende processen en systemen 
   onvoldoende aansluiten bij de wensen en eisen van de stakeholders (medewerkers,   
   gemeenten, ketenpartners).

3.  Het risico dat het beleid van de landelijke of lokale overheid zodanig van invloed is op   
   Veiligheidsregio Fryslân dat het haar functioneren en behalen van doelstellingen 
   nadelig beïnvloedt.

4.  Het risico dat te weinig vakbekwame/bevoegde medewerkers kunnen worden 
   aangetrokken. Specifiek voor brandweerzorg, welke voor een belangrijk deel steunt 
   op vrijwilligers. De eisen aan brandweerzorg worden steeds hoger en zijn/worden 
   wettelijk verankerd.

5.  Het risico van ernstige verstoring van de reguliere dienstverlening door incidenten, 
   rampen en crises.

6.  Het risico dat een nieuw financieringsregime een onvoordelig effect heeft op de 
   beleidsuitvoering van Veiligheidsregio Fryslân.

 7.  Het risico van de invoering van de werkkostenregeling. Ieder organisatie krijgt 
   hiermee te maken, maar voor Veiligheidsregio Fryslân laat deze zich extra voelen 
   door het grote aantal vrijwilligers.

8.  Het risico van uitval van ICT en elektriciteit waardoor de cruciale voorzieningen voor 
   hulpdiensten uitvallen

Het belangrijkste risico is nog steeds marktwerking in brede zin en de impact hiervan op de 
dienstverlening en de mogelijkheid om hier tijdig op in te spelen (personele frictie en de  
mogelijkheid om hierop te anticiperen).
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Risico’s rampen- en crisisbeheersing
Binnen het taakgebied rampen- en crisisbeheersing hangen de belangrijkste risico’s samen 
met het daadwerkelijk optreden van een ramp of crisissituatie. In een dergelijke situatie is de 
hulpverlening aan burgers de eerste prioriteit van Veiligheidsregio Fryslân. Om hulp te kunnen 
bieden zal het noodzakelijk zijn om extra personeel en materieel in te zetten.

In het ‘Risicoprofiel Fryslân’ valt het merendeel van de incidenten met een hoge impact (zeer 
ernstig – catastrofaal) in de categorie ‘onwaarschijnlijk’ tot ‘zeer onwaarschijnlijk’. Gelet hierop 
is de huidige inschatting dat de kans op het zich daadwerkelijk voordoen van een ramp of 
crisis zeer gering is. 

Om deze reden is er bewust voor gekozen geen incidentele weerstandscapaciteit aan te 
houden voor dit risico. Afhankelijk van de omvang van de incidentele kosten en het (overige) 
saldo van het programma Crisisbeheersing kan dit leiden tot een verhoging van de gemeen-
telijke bijdrage (nabetaling).

Weerstandscapaciteit
Bij Veiligheidsregio Fryslân wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de ‘Algemene 
reserve gezondheid’, ‘Algemene reserve Brandweer’ en de post onvoorzien (per programma). 

De algemene reserve kent een omvang van € 1.600.000. Dit is gelijk aan de maximale om-
vang van deze reserves volgens de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen 2015-2018’. Gezien de 
status van risico-buffer zijn geen begrote onttrekkingen gepland.

Conform de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen’ is in de begroting 2018 een post onvoorzien 
opgenomen van € 500.000. Deze post onvoorzien is per programma (Gezondheid, Brandweer 
en Crisisbeheersing) geraamd. De post onvoorzien vormt geen algemeen dekkingsmiddel, 
maar is bedoeld voor het opvangen van personele frictie binnen de programma’s. 

Beleid
De huidige weerstandscapaciteit is gelijk aan het noodzakelijk weerstandsvermogen, gelet op 
het risicoprofiel. Opbouw van de weerstandscapaciteit door een begrote toevoeging aan de 
algemene reserve is niet noodzakelijk. Indien de weerstandscapaciteit daalt onder het ge-
wenste weerstandsvermogen, dan wordt de weerstandscapaciteit aangevuld vanuit een even-
tueel overschot op de post onvoorzien, en indien niet toereikend vanuit eventuele positieve 
exploitatiesaldi per programma.

Structurele risico’s
Voor de komende jaren zijn enkele grote structurele risico’s aangemerkt, dit betreft:

Kapitaallasten brandweer
Bij de regionalisering van de Brandweer is in 2014 vastgesteld dat de kapitaalslasten 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 én 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.
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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 met een struc-
turele toename van het budget van € 140.000. Voor de overige pijlers is een concrete uitzet-
ting 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 Veiligheids-
regio Fryslân (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
De versnelde in- en uitstroom van vrijwilligers, en het feit dat het beschikbare budget in ver-
gelijking met vergelijkbare regio’s relatief laag is, zorgt voor een maximaal risico op dit budget 
van € 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 gevol-
gen hiervan zijn eind 2017 bekend. Voor het geraamde tekort in 2017 is in de eigen begroting 
incidentele ruimte beschikbaar.

Openbaar meldsysteem
Uit onderzoek van het Veiligheidsberaad blijkt dat de rol van de veiligheidsregio’s in het kader 
van het OMS herzien dient te worden. De conclusie van het onderzoek luidt dat er geen 
wettelijke basis is voor de wijze waarop veiligheidsregio’s nu de regie voeren op het tot stand 
komen van OMS. Daarnaast wordt getwijfeld aan de wijze waarop kosten worden verhaald op 
de gebruikers van OMS. Uit ingewonnen juridisch advies blijkt dat, hoewel een redelijke over-
gangstermijn aan de orde is, de werkwijze op korte termijn zal moeten wijzigen. Dit betekent 
tevens dat de huidige begrote opbrengsten van € 210.000 op korte termijn komen te verval-
len.

Deze risico’s zullen de komende jaren bij ongewijzigd beleid leiden tot structurele wijzigingen 
in de budgettering. Aangezien voor deze risico’s op het moment dat zij zich voordoen een 
structurele oplossing gevonden dient te worden, wordt hiervoor geen (incidentele) weer-
standscapaciteit aangehouden.

Financiële kengetallen
Het besluit ‘Begroting en verantwoording’ schrijft voor dat in deze paragraaf een set met ken-
getallen wordt opgenomen rondom de financiële positie. De uitwerking hiervan is als volgt:

        Jaarverslag   Begroting  Begroting
        2016  2017  2018

Netto schuldquote    76,46%  74,89%  74,86%

Gecorrigeerde netto schuldquote   76,46%  74,89%  74,86%

Solvabiliteit    4,18%  2,87%  2,93%

Structurele exploitatieruimte   0,00%  0,00%  0,00%
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Toelichting
De netto-schuldquote neemt af, en de solvabiliteit blijft nagenoeg gelijk door het invullen 
van de investeringsplanning in de komende jaren. Daarnaast neemt het saldo van de bestem-
mingsreserves af door de besteding van de specifiek voor projecten beschikbare gelden.  
Dit beeld vertoont een duidelijke samenhang met het structureel ‘vollopen’ van de inves-
teringsplanning, en het gaandeweg zich voordoen van het hiervoor genoemde risico met 
betrekking tot de kapitaallasten.

De structurele exploitatieruimte is per definitie 0%, aangezien de gemeentelijke bijdrage 
exact is afgestemd op het resterende nadelig saldo.

7.3. Bedrijfsvoering 
De inhoud van het onderdeel Bedrijfsvoering staat inhoudelijk toegelicht onder het  
programma Organisatie.

7.4. Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf staat een uiteenzetting van het geplande beleid over het gebouwenbeheer 
van Veiligheidsregio Fryslân. 

Per 2014 heeft de organisatie de volgende gebouwen in eigendom / beheer:
  • het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg
  • 66 brandweerkazernes, waarvan 46 in eigendom
  • 61 locaties voor JGZ, allen gehuurd
  • het regionaal coördinatie centrum (RCC), ondergebracht bij de meldkamer

Kwaliteitsniveau
Voor de gebouwen die Veiligheidsregio Fryslân in eigendom heeft, staat het gewenste kwa-
liteitsniveau op niveau 3 (redelijk) van NEN 2767. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, 
hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. Voor het egaliseren van 
de lasten van groot onderhoud over de jaren wordt gebruik gemaakt van een onderhouds-
voorziening. Bij de huurlocaties wordt gestreefd naar een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. 
Deze wordt waar mogelijk vastgelegd in de huurovereenkomsten.

Kazernebudgetten
Bij de regionalisering zijn de kazernebudgetten bepaald op basis van de overgenomen  
gemeentelijke locaties (huur of eigendom), gekoppeld aan het gewenste kwaliteitsniveau,  
inclusief een budget voor beheer van het vastgoed. Daarnaast zijn in het kader van het project 
‘Samen naar 1 Brandweer’ budgetten vastgesteld voor facilitaire kosten en nutsvoorzieningen.

Aangezien de kosten van groot onderhoud significant fluctueren over de jaren, is gekozen 
deze te egaliseren met een voorziening voor groot onderhoud. De in de begroting geraamde 
dotatie aan de voorziening is het gemiddelde bedrag van het groot onderhoud dat de 
komende 20 jaar gepland is. In 2016 heeft een herijking plaatsgevonden van het vastgoed 
conform de NEN2767. Deze herijking heeft enerzijds geleid tot een completere onderhouds-
begroting, maar anderzijds ook tot uitzetting. Door de kazernes van 40 naar 50 jaar af te 
schrijven wordt deze uitzetting opgevangen (‘Operatie Stofkam’). 
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Vastgoed op orde
In 2016 zijn grote stappen gemaakt om het vastgoed verder op orde te brengen. Er is een 
legionellaplan opgesteld, het tekeningenbeheer is op orde, er heeft een energiescan plaats-
gevonden, en er heeft een portfolio-analyse van de kazernes plaatsgevonden. Toch zijn er 
ook voor de komende jaren nog projecten om het vastgoed verder op orde te krijgen. Er zal 
bijvoorbeeld moeten worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen omtrent de elektrici-
teitsinstallaties (NEN3140), er zal een plan worden opgesteld om te voldoen aan de milieu-
eisen (olieafscheiders), valbeveiliging zal georganiseerd moeten worden, en de kazernes 
moeten een goed elektronisch toegangsbeheersysteem hebben. 

Blik op de toekomst
De in 2016 uitgevoerde portfolio-analyse geeft een beeld van de staat van de kazernes. 
Niet alleen de technische staat, maar ook energieverbruik, financiën en courantheid zijn hierin 
meegenomen. Dit geeft een waardering van het vastgoed en vormt daarmee belangrijke 
input voor de vervanging van kazernes in de toekomst. Verder staan er de komende jaren 
twee belangrijke projecten te gebeuren. ‘Arbeidshygiëne’ waarbij verbouwingen aan kazernes 
moeten gebeuren, en ‘Dekkingsplan 2.0’ waarbij mutaties in het vastgoed kunnen ontstaan. 

Budgetten
De budgetten voor kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige areaal en op het prijspeil 
waarop de investeringen in het verleden door de gemeenten zijn gedaan. Als gebouwen en 
installaties worden vervangen tegen het huidige (c.q. toekomstige) prijspeil, dan doet zich 
een tekort voor dat in de loop der jaren zal oplopen tot maximaal € 600.000. Dit risico is, als 
onderdeel van het totale risico voor niet-geïndexeerde kapitaallasten, € 1,3 miljoen.
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8. Financiële begroting
8.1. Overzicht van baten en lasten

        Lasten  Baten  Saldo
Programma GGD   
Pijler 1     12.291.625            138.985      12.152.640

Pijler 2    8.199.815    3.690.872  4.508.943

Pijler 3    1.035.032  563.830  471.202

Pijler 4    1.194.031  1.194.031  -

Bijdrage programma GGD        17.132.785    -17.132.785

Totaal programma GGD    22.720.503      22.720.503                   - 

Programma Crisisbeheersing   
Producten Crisisbeheersing      4.019.102          192.058        3.827.044 

BDuR             2.703.050      -2.703.050

Bijdrage programma Crisisbeheersing          1.123.994       -1.123.994 

Totaal programma Crisis      4.019.102       4.019.102                   -   
   

Programma Brandweer   
Producten Brandweer    32.229.448           932.128      31.297.320 

BDuR             5.019.950       -5.019.950 

Bijdrage programma Brandweer        26.277.370    -26.277.370

Totaal programma Brandweer    32.229.448     32.229.448                   -   
   

Programma Organisatie   
Producten Organisatie    13.660.253        1.422.229     12.238.024

Bijdrage programma Organisatie            12.238.024    -12.238.024 

Totaal programma Organisatie    13.660.253     13.660.253                   -   
   

Eindtotaal     72.629.305    72.629.305                 -
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Overzicht baten en lasten art. 17 BBV 
     Lasten  Baten                 Saldo
Programma Gezondheid  21.403.621  22.720.692  1.317.071

Programma Crisisbeheersing  3.709.329  4.018.913  309.584

Programma Brandweer  30.232.151  32.229.448  1.997.297

Programma Organisatie  772.082  12.238.024  11.465.942

Algemene dekkingsmiddelen  -73.409  -  73.409

Overhead   16.021.147  1.422.229  -14.598.917

Heffing vpb  61.386  -  -61.386

Onvoorzien  503.000  -  -503.000

Saldo van baten en lasten  72.629.305  72.629.305  -

Conform het nieuwe BBV dient vanaf de begroting 2018 eveneens onderstaande opstelling 
per taakveld te worden opgenomen in de begroting. Deze is opgesteld conform de daarvoor 
uitgegeven handreikingen van de Commissie BBV. 



Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo  

  

 12.893.117  1.082.237  11.810.880  11.685.812  136.171  11.549.641  12.291.625  138.985  12.152.640  12.446.755  140.739  12.306.016  12.604.104  142.518  12.461.585  12.804.844  144.788 12.660.056  

 8.518.764  4.099.909  4.418.855  7.740.037  3.490.990  4.249.047  8.199.815  3.690.872  4.508.943  8.303.303  2.623.571  5.679.732  8.408.271  2.656.737  5.751.534  8.542.186  2.699.050  5.843.136 

 1.368.978  851.097  517.881  996.816  545.357  451.459  1.035.032  563.830  471.202  1.048.095  570.946  477.149  1.061.345  578.164  483.181  1.078.248  587.372  490.876 

 1.476.477  1.226.483  249.994  1.147.759  1.147.759  0  1.194.031  1.194.031  0  1.209.101  1.209.101  0  1.224.386  1.224.386  0  1.243.886  1.243.886  0 

  16.666.400  -16.666.400   16.250.147  -16.250.147   17.132.785  -17.132.785  18.462.897  -18.462.897   18.696.300  -18.696.300   18.994.068  -18.994.068  

 

 24.257.336  23.926.126  -331.210  21.570.424  21.570.424  0  22.720.503  22.720.503  0  23.007.254  23.007.254  0  23.298.105  23.298.106  0  23.669.164  23.669.164  0 

                      

                      

 3.989.743 328.458  3.661.285  3.979.558  287.451  3.692.107  4.019.102  192.058  3.827.044  4.069.826  194.482  3.875.344  4.121.276  196.940  3.924.335  4.186.913  200.077  3.986.836 

  2.817.480  -2.817.480   2.670.500  -2.670.500   2.703.050  -2.703.050  0 2.737.165  -2.737.165  0 2.771.767  -2.771.767  0 2.815.912  -2.815.912  

  851.275  -851.275   1.021.607  -1.021.607   1.123.994  -1.123.994   1.138.179  -1.138.179   1.152.568  -1.152.568   1.170.925  -1.170.925  

   0          0    0    0 

 3.989.743  3.997.213  7.470  3.979.558  3.979.558  0  4.019.102  4.019.102  0  4.069.826  4.069.826  0  4.121.276  4.121.276  0  4.186.913  4.186.913  0 

                      

                      

 31.730.650  1.523.586  30.207.064  31.316.932  699.534  30.617.398  32.229.448  932.128  31.297.320  32.636.209  943.892  31.692.317  33.048.787  955.824  32.092.963  33.575.141  971.047  32.604.094 

  5.232.462  -5.232.462   4.959.500  -4.959.500   5.019.950  -5.019.950  0  5.083.306  -5.083.306  0  5.147.568  -5.147.568  0  5.229.551  -5.229.551  

  24.667.308  -24.667.308   25.657.898  -25.657.898   26.277.370  -26.277.370   26.609.011  -26.609.011   26.945.395  -26.945.395   27.374.543  -27.374.543  

  312.138  -312.138  325.000  325.000  0    0    0    0    0 

 31.730.650  31.735.494  4.844  31.641.932  31.641.932  0  32.229.448  32.229.448  0  32.636.209  32.636.209  0  33.048.787  33.048.787  0  33.575.141  33.575.141  0 

                      

                      

 12.083.013  563.116  11.519.897  11.959.062  168.836  11.790.226  13.660.253  1.422.229  12.238.024  13.675.700  1.440.178  12.235.521  13.691.624  1.458.385  12.233.240  13.714.852  1.481.612  12.233.240  

  16.555  -16.555  100.000  100.000  0    0    0    0  0  0  0 

  11.656.044  -11.656.044   11.790.226  -11.790.226   12.238.024  -12.238.024   12.235.521  -12.235.521   12.233.240  -12.233.240   12.233.240  -12.233.240  

 12.083.013  12.235.715  152.702  12.059.062  12.059.062  0  13.660.253  13.660.253  0  13.675.700  13.675.699  0  13.691.624  13.691.625  0  13.714.852  13.714.852  0 

                      

 72.060.742  71.894.548  -166.194  69.250.976  69.250.976  0  72.629.305  72.629.305  0  73.388.988  73.388.988  0  74.159.793  74.159.793  0  75.146.071  75.146.071  0 

Programma GGD

Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

Pijler 4

Bijdrage programma GGD

Reservemutaties GGD

Totaal programma GGD

Programma Crisisbeheersing

Producten Crisisbeheersing

BDUR

Bijdrage programma Crisis

Reservemutaties Crisisbeheersing

Totaal programma Crisis

Programma Brandweer

Producten Brandweer

BDUR

Bijdrage programma Brandweer

Reservemutaties Brandweer

Totaal programma Brandweer

Programma Organisatie

Producten Organisatie

Reservemutaties Organisatie 

Bijdrage programma Organisatie

Totaal programma Organisatie

Eindtotaal
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Toelichting:

De mutatie van het nadelig saldo per programma ten opzichte van 2016 is als volgt, 
naar oorzaken:

Analyse verhoging bijdrage per programma ten opzichte van huidige bijdrage 2017    

Omschrijving GGD  Crisisbeheersing   Brandweer Totaal  

Operatie Stofkam  35.000              -525.000       -490.000 

Veldnormen IZB/MMK  140.000                   140.000 

Arbeidshygiëne                  340.000   340.000 

Brandveilig leven                  142.000   142.000 

Wet Datalekken       26.084                   4.312           39.604        70.000 

Cao / ABP stijging  680.443                111.325      784.357     1.576.124 

Cpi     103.331                  40.389  378.450   522.171

BDuR        -32.550    -60.450    -93.000 

Versterking Bedrijfsvoering  -57.757                   -9.548     -87.695   -155.000 

Stijging nadelig saldo  927.101            113.928     1.011.266   2.052.295

8.2. Financiële positie

Arbeidsverplichtingen
Conform het besluit ‘Begroting en Verantwoording’ is het niet toegestaan voorzieningen op te 
nemen voor jaarlijks terugkerende verplichtingen met een vergelijkbaar volume. Dit gaat vooral 
om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten  
zijn structureel gedekt in de begroting. 

Investeringskredieten
Als onderdeel van de begroting is het meerjaren-investeringsplan vastgesteld. De geplande 
investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd 
conform de regels die zijn vastgesteld in de financiële verordening. De effecten hiervan zijn in de 
kapitaallasten van de programma’s verwerkt. De vast te stellen kredieten zijn opgenomen in 
bijlage 2 bij deze begroting.

Reserves
Het geraamde verloop van de reserves in 2018 is als volgt:

   1-1-2018  Storting  Onttrekking   31-12-2018
Algemene reserve e  1.600.000  e                e                   e  1.600.000 
Rechtspositie e    52.500  e                 e      16.500   e  36.000              
Gezondheidsmonitor e      97.752  e   100.000      e        90.000 e      107.752           

   e  1.750.252  e  100.000     e      160.500   e 1.743.752
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Voorzieningen
Het geraamde verloop in de voorzieningen is als volgt:

De voorzieningen met betrekking tot de opgebouwde spaaruren en het sociaal plan zijn vol-
doende om de resterende onderliggende verplichtingen af te dekken. De voorzieningen voor 
groot onderhoud sluiten aan op de aanwezige meerjaren-onderhoudsplanningen. 

Geprognosticeerde balans 2018 

 

In de voorspelde balans is rekening gehouden met de geplande investeringen voor 2017 en 2018 
en een stabiel werkkapitaal. Ook zijn de geplande mutaties in reserves en voorzieningen, zoals in 
de eerdere paragrafen genoemd, verwerkt. De behoefte aan langlopende financiering is bepaald 
op basis van de in ‘Operatie Stofkam’ berekende en vastgelegde financieringsstructuur. De rente-
last voor deze financiering is gedekt in de begroting 2018. Bovenstaande balans is de basis voor 
de berekende financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen.   

   

 

  1-1-2018  Dotaties  Onttrekkingen 31-12-2018
Opgebouwde spaaruren e  170.000  e   -  e   20.000  e   150.000
Sociaal plan SN1B e  31.300  e         -  e   31.300  e   0 
Groot onderhoud 
Harlingertrekweg e  78.800  e  42.150 e  54.900 e   66.050
Groot onderhoud 
brandweerkazernes e  544.000  e  419.000  e  167.000 e   796.000 

      e 824.100 e  461.150 e    273.200  e  1.012.050 

       
 1-1-’18 31-12-’18  1-1-’18 31-12-’18 
Materiële vaste activa 54.700 56.700 Eigen vermogen 1.750 1.744
Vorderingen 700 705  Voorzieningen 824 1.012
Liquide middelen 100 105  Langlopende schulden 48.027 49.783
Overlopende activa 2.000 2.020  Kortlopende schulden 4.899 4.971
   Overlopende passiva 2.000 2.020

    57.500 59.530
      

57.500       59.530
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Bijlage 1.  
Bijdrage per Gemeente 2018-2021

  2018  2019  2020  2021
Achtkarspelen 
Ameland 
Dantumadiel 
De Fryske Marren 
Dongeradeel  
Ferwerderadiel  
Franekeradeel  
Harlingen  
Heerenveen  
Het Bildt  
Kollumerland c.a. 
Leeuwarden  
Leeuwarderadeel  
Littenseradiel  
Menameradiel  
Ooststellingwerf  
Opsterland  
Schiermonnikoog  
Smallingerland  
Súdwest-Fryslân  
Terschelling  
Tytsjerksteradiel 
Vlieland  
Weststellingwerf 

“De ingroei naar de OOV-verdeling wordt in 2018 volledig toegepast”. 
   

 €  2.252.086   €  2.322.584   €  2.345.728   €  2.375.279 
 €  628.050   €  640.449   €  646.796   €  655.058 
 €  1.481.324   €  1.528.720   €  1.543.958   € 1.563.393 
 €  4.642.399   €  4.776.537   €  4.824.080   €  4.885.030 
 €  2.075.798   €  2.137.521   €  2.158.806   €  2.186.054 
 €  829.732   €  852.908   €  861.394   €  872.290 
 €  1.707.723   €  1.759.499   €  1.777.024   €  1.799.438 
 €  1.365.014   €  1.405.733   €  1.419.732   €  1.437.649 
 €  4.304.819   €  4.433.963   €  4.478.119   €  4.534.623 
 €  953.862   €  981.409   €  991.177   €  1.003.701 
 €  1.039.816   €  1.072.158   €  1.082.841   €  1.096.486 
 €  10.055.885   €  10.340.997   €  10.443.899   €  10.575.941 
 €  769.814   €  794.952   €  802.879   €  812.977 
 €  880.856   €  908.220   €  917.269   €  928.828 
 €  1.141.417   €  1.176.020   €  1.187.733   €  1.202.714 
 €  2.209.489   €  2.275.357   €  2.298.014   €  2.327.017 
 €  2.458.817   €  2.534.493   €  2.559.742   €  2.592.010 
 €  258.012   €  262.129   €  264.722   €  268.120 
 €  4.665.442   €  4.807.023   €  4.854.902   €  4.916.135 
 €  7.338.610   €  7.555.856   €  7.631.088   €  7.727.422 
 €  664.545   €  679.478   €  686.220   €  694.958 
 €  2.670.379   €  2.752.013   €  2.779.426   €  2.814.473 
 €  258.302   €  262.706   €  265.306   €  268.707 
 €  2.119.983   €  2.184.885   €  2.206.650   €  2.234.473 
 €  56.772.173   €  58.445.609   €  59.027.504   € 59.772.776 
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2018

Bijdrage 2018 Gezondheid  Crisisbeheer  Brandweer  Totaal
Achtkarspelen 
Ameland 
Dantumadiel 
De Fryske Marren  
Dongeradeel  
Ferwerderadiel  
Franekeradeel  
Harlingen  
Heerenveen  
Het Bildt  
Kollumerland c.a. 
Leeuwarden  
Leeuwarderadeel  
Littenseradiel  
Menameradiel  
Ooststellingwerf  
Opsterland  
Schiermonnikoog  
Smallingerland  
Súdwest-Fryslân  
Terschelling  
Tytsjerksteradiel 
Vlieland  
Weststellingwerf 

“De ingroei naar de OOV-verdeling wordt in 2018 volledig toegepast”. 
 
   

 €  940.431   €  81.408   €  1.230.247   €  2.252.086 
 €  121.252   €  10.496   €  496.303   €  628.050 
 €  638.494   €  55.271   €  787.559   €  1.481.324 
 €  1.721.399   €  149.011   €  2.771.988   €  4.642.399 
 €  803.599   €  69.563   € 1.202.635   €  2.075.798 
 €  292.166   €  25.291   €  512.275   €  829.732 
 €  680.467   €  58.904   €  968.352   €  1.707.723 
 €  530.976   €  45.963   €  788.075   €  1.365.014 
 €  1.688.660   €  146.177   €  2.469.981   €  4.304.819 
 €  353.413   €  30.593   €  569.856   €  953.862 
 €  430.173   €  37.238   €  572.405   €  1.039.816 
 €  3.623.013   €  313.623   €  6.119.249   €  10.055.885 
 €  341.661   €  29.576   €  398.578   €  769.814 
 €  363.755   €  31.488   €  485.613   €  880.856 
 €  454.753   €  39.365   €  647.299   €  1.141.417 
 €  858.634   €  74.327   €  1.276.527   €  2.209.489 
 €  1.001.645   €  86.707   €  1.370.465   €  2.458.817 
 €  30.859   €  2.671   €  224.482   €  258.012 
 € 1.861.555   €  161.144   €  2.642.742   €  4.665.442 
 €  2.822.201   €  244.302   €  4.272.107   €  7.338.610 
 €  163.527   €  14.156   €  486.862   €  664.545 
 €  1.077.096   €  93.238   €  1.500.045   €  2.670.379 
 €  36.365   €  3.148   €  218.789   €  258.302 
 €  856.922   €  74.179   €  1.188.882   € 2.119.983 
 €  21.693.018   €  1.877.838   €  33.201.317   €  56.772.173 
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2019

Bijdrage 2019 Gezondheid  Crisisbeheer  Brandweer  Totaal
Achtkarspelen 
Ameland 
Dantumadiel 
De Fryske Marren  
Dongeradeel  
Ferwerderadiel  
Franekeradeel  
Harlingen  
Heerenveen  
Het Bildt  
Kollumerland c.a. 
Leeuwarden  
Leeuwarderadeel  
Littenseradiel  
Menameradiel  
Ooststellingwerf  
Opsterland  
Schiermonnikoog  
Smallingerland  
Súdwest-Fryslân  
Terschelling  
Tytsjerksteradiel 
Vlieland  
Weststellingwerf 

“De ingroei naar de OOV-verdeling wordt in 2018 volledig toegepast”. 
 
   

 €  996.319   €  83.963   €  1.242.302   €  2.322.584 
 €  128.457   €  10.826   €  501.166   €  640.449 
 €  676.438   €  57.006   €  795.276   €  1.528.720 
 €  1.823.697   €  153.689   €  2.799.150   €  4.776.537 
 €  851.355   €  71.747   €  1.214.420   €  2.137.521 
 €  309.529   €  26.085   €  517.294   €  852.908 
 €  720.905   €  60.753   €  977.841   €  1.759.499 
 €  562.530   €  47.406   €  795.797   €  1.405.733 
 €  1.789.012   €  150.766   €  2.494.184   €  4.433.963 
 €  374.415   €  31.553   €  575.440   €  981.409 
 €  455.737   €  38.407   € 578.014   €  1.072.158 
 €  3.838.319   €  323.468   €  6.179.210   €  10.340.997 
 €  361.965   €  30.504   €  402.484   €  794.952 
 €  385.372   €  32.477   €  490.371   €  908.220 
 €  481.778   €  40.601   €  653.641   €  1.176.020 
 €  909.661   €  76.660   €  1.289.036   €  2.275.357 
 €  1.061.170   €  89.428   €  1.383.894   €  2.534.493 
 €  32.692   €  2.755   €  226.682   €  262.129 
 €  1.972.182   €  166.203   €  2.668.638   €  4.807.023 
 €  2.989.917   €  251.971   €  4.313.969   €  7.555.856 
 €  173.245   €  14.600   €  491.633   €  679.478 
 €  1.141.105   €  96.165   €  1.514.743   €  2.752.013 
 €  38.527   €  3.247   €  220.933   €  262.706 
 €  907.846   €  76.507   €  1.200.532   €  2.184.885 
 €  22.982.174   €  1.936.786   €  33.526.648   €  58.445.609 
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2020

Bijdrage 2020 Gezondheid  Crisisbeheer  Brandweer  Totaal
Achtkarspelen 
Ameland 
Dantumadiel 
De Fryske Marren 
Dongeradeel  
Ferwerderadiel  
Franekeradeel  
Harlingen  
Heerenveen  
Het Bildt  
Kollumerland c.a. 
Leeuwarden  
Leeuwarderadeel  
Littenseradiel  
Menameradiel  
Ooststellingwerf  
Opsterland  
Schiermonnikoog  
Smallingerland  
Súdwest-Fryslân  
Terschelling  
Tytsjerksteradiel 
Vlieland  
Weststellingwerf 

“De ingroei naar de OOV-verdeling wordt in 2018 volledig toegepast”. 
 
   

 €  1.004.622   €  86.552   €  1.254.553   €  2.345.728 
 €  129.528   €  11.159   €  506.108   €  646.796 
 €  682.076   €  58.763   €  803.119   €  1.543.958 
 €  1.838.896   €  158.428   €  2.826.756   €  4.824.080 
 €  858.450   €  73.959   €  1.226.396   €  2.158.806 
 €  312.108   €  26.889   €  522.396   €  861.394 
 €  726.914   €  62.626   €  987.484   €  1.777.024 
 €  567.219   €  48.868   €  803.645   €  1.419.732 
 €  1.803.922   €  155.415   €  2.518.782   €  4.478.119 
 €  377.536   €  32.526   €  581.115   €  991.177 
 €  459.536   €  39.591   €  583.714   €  1.082.841 
 €  3.870.308   €  333.442   €  6.240.149   €  10.443.899 
 €  364.981   € 31.445   €  406.453   €  802.879 
 €  388.584   €  33.478   €  495.207   €  917.269 
 €  485.793   €  41.853   €  660.088   €  1.187.733 
 €  917.242   €  79.024   €  1.301.748   €  2.298.014 
 €  1.070.014   €  92.186   €  1.397.542   €  2.559.742 
 €  32.965   €  2.840   €  228.917   €  264.722 
 €  1.988.619   €  171.327   €  2.694.956   €  4.854.902 
 €  3.014.835   €  259.740   €  4.356.513   €  7.631.088 
 €  174.689   €  15.050   €  496.481   €  686.220 
 €  1.150.615   €  99.130   €  1.529.682   €  2.779.426 
 €  38.848   €  3.347   €  223.112   €  265.306 
 €  915.413   €  78.866   €  1.212.371   €  2.206.650 
 €  23.173.712   €  1.996.503   €  33.857.289   €  59.027.504 
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2021

Bijdrage 2021 Gezondheid  Crisisbeheer  Brandweer  Totaal
Achtkarspelen  €  1.016.830   €  87.673   €  1.270.776   €  2.375.279 

Ameland  €  131.102   €  11.304   €  512.653   €  655.058 

Dantumadiel  €  690.364   €  59.525   €  813.504   €  1.563.393 

De Fryske Marren  €  1.861.242   €  160.480   €  2.863.308   €  4.885.030 

Dongeradeel  €  868.882   €  74.917   €  1.242.255   €  2.186.054 

Ferwerderadiel  €  315.901   €  27.238   €  529.151   €  872.290 

Franekeradeel  €  735.747   € 63.438   €  1.000.253   €  1.799.438 

Harlingen  €  574.111   €  49.501   €  814.037   €  1.437.649 

Heerenveen  €  1.825.844   €  157.428   €  2.551.352   €  4.534.623 

Het Bildt  €  382.124   €  32.948   €  588.629   €  1.003.701 

Kollumerland  €  465.120   €  40.104   €  591.262   €  1.096.486 

Leeuwarden  €  3.917.341   €  337.761   €  6.320.839   €  10.575.941 

Leeuwarderadeel  €  369.417   €  31.852   €  411.709   €  812.977 

Littenseradiel  €  393.306   €  33.912   €  501.610   €  928.828 

Menameradiel  €  491.696   €  42.395   €  668.623   €  1.202.714 

Ooststellingwerf  €  928.388   €  80.048   €  1.318.581   €  2.327.017 

Opsterland  €  1.083.017   €  93.380   €  1.415.613   €  2.592.010 

Schiermonnikoog  €  33.365   €  2.877   €  231.877   €  268.120 

Smallingerland  €  2.012.785   €  173.547   €  2.729.804   €  4.916.135 

Súdwest-Fryslân  € 3.051.472   €  263.104   €  4.412.846   €  7.727.422 

Terschelling  €  176.812   €  15.245   €  502.901   €  694.958 

Tytsjerksteradiel  €  1.164.597   €  100.414   €  1.549.462   €  2.814.473 

Vlieland  €  39.320   €  3.390   €  225.997   €  268.707 

Weststellingwerf  €  926.537   €  79.888   €  1.228.048   €  2.234.473 

    €  23.455.321   €  2.022.367   €  34.295.088   €  59.772.776 

“De ingroei naar de OOV-verdeling wordt in 2018 volledig toegepast”. 
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Bijlage 2.  
InvesteringskredietenI
Investeringsproject 2018 Krediet 

Investeringsproject 2018  Krediet 
Smartphones  125.000 
Storage   237.313 
Citrix servers  101.856 
Citrix netscaler  16.623 
Infrastructuur PM  40.000 
ASA  26.512 
Ipads  50.000 
Thin clients en laptops  70.000 
Monitoren  25.000 
Audiovisuele middelen  10.000 
Koppelingen  30.000 
Werkplekmeubilair  170.000 
Optimalisatie/integratie afas-inconto  250.000 
Bedrijfsvoering  1.152.304 
 
Duurzame investeringen  50.000 
Huisvesting HTW  50.000 
 
JGZ, herinrichtingskosten  75.000 
Huisvesting JGZ  75.000 
 
Kantine en keuken aanpassingen kazernes  40.000 
Lockers en kapstokken kazernes  80.000 
Achterstallig onderhoud onvoorzien  25.000 
Huisvesting BRW  145.000 
 
Bluskleding  59.400 
Brandweer pers./mat. vaartuig  150.000 
chemiepakken  70.785 
Dienstauto, Elektrisch  140.000 
Communicatie-apparatuur duiken  80.000 
Meters EX, CO, Ados)  96.250 
Hulpverleningsvoertuig HV1  314.000 
Voertuigautomatisering  567.241 
Onderhoudsapparatuur  27.209 
Piketauto  58.300 
Personeel/materiaalwagen 2  120.000 
Redgereedschap TS  194.000 
Redvoertuig  2.880.000 
Stand. Bepakking (overig) HV  41.750 
Stand. Bepakking (overig) TS  504.000 
Tankautospuit bosbrandbestrijding  437.000 
Tankautospuit compact  800.000 
Tankautospuit Leeuwarden  410.000 
Tankautospuit  2.050.000 
Warmtebeeldcamera  182.400 
Brandweer  9.182.335 

Totaal  10.604.639 


