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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Op het moment dat dit beleidsplan wordt opgesteld, is het project Samen naar één Brandweer (hierna: 
SN1B) nog in volle gang. Er wordt hard gewerkt om de start van de nieuwe brandweerorganisatie op 1 
januari 2014 zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd is het al wel tijd om vooruit te kijken en 
in het voorliggende beleidsplan wordt dan ook op hoofdlijnen de richting bepaald voor 2014.  
 
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) heeft op 13 juni 2013 ingestemd 
met het opstellen van een mono-beleidsplan voor één jaar. Er is voor een planperiode van één in 
plaats van vier jaar gekozen, omdat hierdoor na 2014 het ‘beleidsplan veiligheid’ en het ‘mono-
beleidsplan brandweer’ kunnen worden geïntegreerd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio 
Fryslân 2015-2018. Dit plan wordt opgesteld in 2014. Op deze wijze lopen de plannen vanaf dat 
moment synchroon en wordt er in de toekomst correct invulling gegeven aan het wettelijke planfiguur 
‘beleidsplan ex artikel 14 Wvr’.  
 
1.2 Basis op orde 
De ondertitel van dit beleidsplan is ‘De basis op orde’, omdat dit de belangrijkste opdracht voor 
Brandweer Fryslân is in het eerste jaar van haar nieuwe bestaan. Concreet zal dit betekenen dat er 
zaken die nog niet of niet goed geregeld zijn, aangepakt moeten worden. Ook zullen procedures en 
producten geharmoniseerd moeten worden. Voorliggend beleidsplan geeft richting aan de inhoudelijke 
kant van het werk en hiermee wordt bijgedragen aan het op orde brengen van de basis.  
 
Bij het bepalen van de speerpunten voor 2014 zijn de volgende vragen gesteld: wat is de basis op 
orde, wanneer is de basis op orde en past die richting binnen de wettelijke en bestuurlijke kaders? 
Ook is geconcludeerd dat een ieder zijn handen vol zal hebben aan het op orde brengen van de basis. 
Het streven is om eind 2014 de basis op orde te hebben en qua uitvoering en kwaliteit op hetzelfde 
niveau te zitten als eind 2013. Vanaf 2015 ontstaat meer ruimte voor doorontwikkeling en in dit 
beleidsplan wordt dan ook een eerste doorkijk naar de beleidsperiode 2015-2018 gegeven. De 
speerpunten die hierin worden genoemd, zullen in het Beleidsplan Brandweer 2015-2018, dat in 2014 
wordt opgesteld, worden aangevuld en nader worden uitgewerkt. 
 
1.3 Doelstelling en doelgroep 
Het doel van dit eenjarige beleidsplan brandweer is om binnen de beschikbare financiële kaders en 
formatie richting te geven aan de nieuwe brandweerorganisatie in 2014. Hiervoor wordt een aantal 
speerpunten benoemd die voortbouwen op de uitgangspunten, zoals deze zijn vastgesteld voor de 
nieuwe brandweerorganisatie. Dit document is bedoeld voor alle direct en indirect betrokkenen: 
bestuur, burgemeesters, gemeentesecretarissen, ketenpartners, medewerkers van Veiligheidsregio 
Fryslân.  
 
1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de wettelijke en bestuurlijke kaders geschetst waarbinnen dit beleidsplan zich 
afspeelt. Hoofdstuk 3 staat geheel in het teken van de functionele gebieden risicobeheersing, 
planvorming, vakbekwaamheid en materieelbeheer en hun speerpunten voor 2014. De 
bedrijfsvoeringstaken staan centraal in hoofdstuk 4 en tot slot wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed 
sturing, uitvoering en verantwoording. 
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2. Kaders beleidsplan  
 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de kaders waarbinnen dit beleidsplan zich afspeelt. Naast het wettelijk kader 
worden ook de eerder vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten en eerdere bestuurlijke besluiten in 
het kader van het project ‘Samen naar één brandweer’ uiteengezet. Deze kaders zijn richtinggevend 
voor wat er in 2014 en in de volgende beleidsperiode 2015-2018 moet worden opgepakt.  
 
2.2 Wettelijk kader 
Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (hierna: Wvr) van kracht geworden. Deze 
wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Met de 
realisatie van de Wvr is het fundament gelegd voor de organisatie van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing met als doel om burgers beter te beschermen tegen calamiteiten die zich kunnen 
voordoen. 
 
De organisatie van bovengenoemde taken is overgedragen aan het bestuur van de VRF. De door het 
bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert vanaf 1 januari 2014 voor heel Fryslân in 
ieder geval de volgende taken uit (art 25 Wvr): 
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan 
bij brand; 
c. het waarschuwen van de bevolking; 
d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 
e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de 
brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen 
met gevaarlijke stoffen. 
De regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 
 
2.3 Project ‘Samen naar één brandweer’ 
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân ingestemd met de 
projectopdracht ‘regionalisering Brandweer Fryslân’. In de projectopdracht is het beoogde resultaat 
van het project en de afbakening daarvan nader gepreciseerd. Tevens zijn de bestuurlijke 
besluitvormingsstructuur en de planning op hoofdlijnen vastgelegd. Om invulling te geven aan de 
bestuurlijke opdracht is het project ‘Samen naar één brandweer’ (SN1B) ingericht.  
 
Het onderbrengen van de brandweerzorg binnen de organisatie van de Veiligheidsregio Fryslân staat 
niet op zichzelf. Het is, zoals bij 2.2 aangegeven, een wettelijke verplichting, die in Fryslân gezien 
moet worden tegen de achtergrond van de intergemeentelijke samenwerking die de afgelopen jaren 
zijn beslag heeft gekregen. Het was en is dan ook van belang voort te bouwen op deze samenwerking 
en daarbij de focus op kwaliteit te behouden. De organisatorische onderbrenging van de 
brandweerzorg bij Veiligheidregio Fryslân is geen doel op zich, maar dient bij te dragen aan een hoger 
doel, namelijk: het blijvend realiseren van een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân.  
 
Het project SN1B eindigt op 1 januari 2014, want per die datum is de nieuwe brandweerorganisatie 
een feit. Op het moment dat dit beleidsplan wordt opgesteld, kan gemeld worden dat na vaststelling 
van het Sociaal Plan de inpassing van de beroepsmedewerkers is afgerond en dat de voorbereiding 
voor de plaatsing van de vrijwilligers in volle gang is. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de 
inregeling van noodzakelijke zaken, zoals de betaling van salarissen en beschikbaarheid van 
werkplekken, ict en telefonie. Ook wordt de begroting ingeregeld en heeft het bestuur besloten om het 
vastgoed over te nemen van de gemeenten. Kortom; de belangrijkste randvoorwaardelijke zaken zijn 
op 1 januari 2014 geregeld en vanuit hier kan de basis verder op orde worden gebracht.    
 
2.4 Meerjarenbeleidsplan VRF 2013-2016 
De uitwerking van dit beleidsplan kan niet los worden gezien van het Meerjarenbeleidsplan 
Veiligheidsregio Fryslân 2013-2016’ (vastgesteld in het AB van 14 maart 2012). Dit 
meerjarenbeleidsplan vormt het strategisch kader voor de beleidsperiode 2013-2016 en is daarmee 
mede richtinggevend geweest voor de regionalisering van de brandweer en voor voorliggend 
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beleidsplan. In dit meerjarenbeleidsplan is, met het oog op een aantal (externe) ontwikkelingen, de 
koers van de Veiligheidsregio voor de komende jaren uitgezet.  
 
Gezondheid en veiligheid zijn sterk verbonden met activiteiten, omgeving, gebouwen en gedrag. Dit 
betekent dat Veiligheidsregio Fryslân haar taken met name moet realiseren in samenwerking en in 
overleg met anderen. Zij treedt daarbij op als ketenpartner, initiator, coördinator, aanspreekpunt of 
dienstverlener. Gezondheid en veiligheid zijn ook de terreinen waarop burgers en 
instellingen/bedrijven zelf een belangrijke invloed uitoefenen. Het is aan de medewerkers van 
Veiligheidsregio Fryslân om burgers en instellingen/bedrijven van nabij te faciliteren en tot 
samenwerking uit te nodigen. Vakbekwaam en dienstbaar, opdat Veiligheidsregio Fryslân de 
natuurlijke partner is op het terrein van gezondheid en veiligheid.  
 
2.5 Visiedocument ‘Brandweer Fryslân over morgen’ 
Het visiedocument ‘Brandweer Fryslân over morgen’ is op 11 juli 2012 door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld. In het visiedocument wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen en de inbedding van 
de brandweer binnen Veiligheidsregio Fryslân. De verbinding met gemeenten, de relatie met 
vrijwilligers, een omslag van regelgericht naar risicogericht werken, een repressie gebaseerd op risico, 
verdere professionalisering van het brandweervak en een ondersteunende bedrijfsvoering zijn daarbij 
de pijlers. Cruciaal is de keuze voor een brandweer als operationele organisatie die haar rol als 
kennis- en expertise centrum op het gebied van veiligheid waar maakt. Om dit te kunnen doen is een 
integrale beoordeling van risico’s en het daaraan gekoppelde beleid en maatregelen van groot belang.  
 
In het visiedocument wordt ook aandacht besteed aan ‘Brandweer over morgen, (strategische reis als 
basis voor vernieuwing)’. Dit betreft een landelijke visie over de wijze waarop de brandweer in 
Nederland haar bedrijfsmodel toekomstgericht kan aanpassen. De snel veranderende wereld vraagt 
van de brandweer namelijk steeds grotere aanpassingen, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. 
Om te kunnen blijven voldoen aan de (wettelijke) eisen en maatschappelijke verwachtingen, ontstaat 
er binnen de huidige bedrijfsvoering een onbetaalbare brandweer die daar bovendien niet op ingericht 
is. De conclusie hiervan is dat het bedrijfsmodel van de brandweer het einde van de levenscyclus 
bereikt heeft en dat vernieuwing noodzakelijk is. 
 
In opdracht van de raad van regionaal commandanten heeft de landelijke projectgroep 
‘Strategische Reis Brandweer’ gewerkt aan de ontwikkelrichting van de (nieuwe) brandweer. 
Met het perspectief gericht op het jaar 2040 is een aantal toekomstopties uitgewerkt. De 
uitkomsten van dit onderzoek staan weergegeven in ‘De brandweer over morgen, 
strategische reis als basis voor vernieuwing’. Niemand weet uiteraard hoe de wereld er in 2040 
precies uit zal zien. Daarom wordt er geen gedetailleerde beschrijving van de organisatie in 2040 
gegeven, maar de beweging die in gang wordt gezet. Hiervoor zijn twee doelen geformuleerd. 
 
Doel 1: Het continuïteitsconcept is de ‘stip aan de horizon’ 
Het continuïteitsconcept is de richting voor een toekomstig bedrijfsmodel voor de brandweer. In de 
kern ontwikkelt de brandweer zich naar een organisatie die vooral in proactieve en preventieve zin 
zorg draagt voor het borgen van de continuïteit van het maatschappelijk leven. Het veiligheidsdenken 
aan de voorkant van de veiligheidsketen neemt aan belang toe met, nadruk op zelfredzaamheid en 
eigen verantwoordelijkheid. Dat komt voort uit de gedachte dat de maatschappij in 2040 behoefte 
heeft aan continuïteit van maatschappelijk en economisch leven. De brandweer gaat in de toekomst 
nog meer de nadruk leggen op het voorkomen van branden en ongevallen. Niet alleen de overheid 
borgt de veiligheid van de burgers, maar burgers en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid 
en de brandweer wijst hen daar ook op. Door te investeren in technologische oplossingen zijn veel 
ongevallen te voorkomen of te beperken. Uit onderzoek blijkt dat de burger dat ook best kan en wil. 
Aan de basis van deze principes ligt het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, waar de brandweer 
zwaar op gaat inzetten. De brandweer kan dan haar repressieve taak innoveren. 
 
Doel 2: Denken en doen in termen van ‘maatschappelijk rendement’ 
De brandweer zal de komende jaren steeds meer gaan sturen op activiteiten die in relatie tot de 
kosten voor de samenleving het hoogste rendement opleveren. Denken in termen van outcome 
betekent een heel andere benadering van (brand)veiligheid, waarvoor andere en nieuwe (innovatie) 
instrumenten moeten worden toegepast en ontwikkeld. 
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2.6 Organisatieplan 
Op basis van het visiedocument is het ‘Organisatieplan, Samen naar één brandweer’ opgesteld, dat 
op 27 maart 2013 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Dit organisatieplan beschrijft de 
belangrijkste kaders en de structuur van de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie wordt 
opgebouwd uit de bestaande afzonderlijke gemeentelijke brandweerkorpsen, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden op het gebied van brandweerzorg en de huidige regionale brandweer. In 
totaal komen er bij de geregionaliseerde brandweerorganisatie ongeveer 180 beroepsmedewerkers 
en 1150 vrijwilligers in dienst. In het organisatieplan is ervoor gekozen om vanuit vier functionele 
gebieden integraal beleid te ontwikkelen op het gebied van brandweerzorg. De vier functionele 
gebieden zijn risicobeheersing, planvorming, vakbekwaamheid en materieelbeheer. Voor de uitvoering 
wordt vormgegeven in vier geografische gebieden. Het organisatieplan vormde de basis voor het 
plaatsingproces van de medewerkers en het inrichten van allerlei facilitaire zaken voor de nieuwe 
brandweerorganisatie. 
 
2.7 Kwaliteitsaudit  
De deelprojectgroep kwaliteit heeft in 2012 door middel van de kwaliteitsaudit “Kwaliteitsmeting van de 
brandweer in Fryslân” de niet-repressieve prestaties van de gemeentelijke korpsen op het gebied van 
de brandweerzorg geïnventariseerd en geanalyseerd. Naast een onderzoek naar de gemeentelijke 
korpsen heeft de deelprojectgroep ook een onderzoek naar de prestaties van het regionaal bureau 
laten uitvoeren. Er is vastgesteld dat er hard gewerkt is aan kwaliteitsverbetering maar nog niet alle 
indicatoren op ‘groen’ stonden. De niveauverschillen tussen de diverse korpsen zijn door de uitvoering 
van de korpsgebonden plannen van aanpak sterk verkleind. Tijdens de kwaliteitsaudit bleek er geen 
sprake te zijn van negatieve uitschieters op het gebied van de niet repressieve brandweerzorg. De 
geconstateerde omissies op het vlak van kwaliteit kunnen op regionale schaal het meest effectief en 
efficiënt aangepakt worden. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 november 2012 ingestemd met de 
rapportage, die na afloop van de kwaliteitsaudit is opgesteld, en opdracht gegeven om de 
geconstateerde verbeterpunten op te nemen in het beleidsplan. Concreet betekent dit dat de 
verbeterpunten een plek krijgen in voorliggend beleidsplan 2014 en in het beleidsplan 2015-2018. 
 
2.8 Brandrisicoprofiel en dekkingsplan 1.0 
Op grond van artikel 15 lid 2 van de Wet veiligheidsregio’s is het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Fryslân verplicht een regionaal brandrisicoprofiel vast te stellen. Doel van het 
brandrisicoprofiel is om inzicht te bieden in de risico’s van branden in objecten. Het brandrisicoprofiel 
vormt mede de basis waarop het dekkingsplan en het beleidsplan gebaseerd worden. Het 
dekkingsplan 1.0 laat zien welke repressieve organisatie tegenover de aanwezige risico’s staat en 
geeft hiermee de repressieve kwaliteit in Fryslân weer. Na het voorgenomen besluit van het Algemeen 
Bestuur op 27 maart 2013 is het concept brandrisicoprofiel aan de gemeenteraden verzonden met het 
verzoek hun wensen ten aanzien van het te voeren beleid kenbaar te maken. Dit concept is zonder 
wijzigingen op 5 september 2013 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.  
 
Landelijk is er veel aandacht voor de opkomsttijden van de brandweer. Op 16 november 2012 heeft 
het Veiligheidsberaad een brief gestuurd aan alle voorzitters van de veiligheidsregio’s inzake de 
dekkingsplannen. Het Veiligheidsberaad heeft kenbaar gemaakt aan de minister van Veiligheid en 
Justitie dat de huidige normtijden niet passen bij hedendaagse brandweerzorg en dat het alleen 
toetsen op prestatie-eisen (opkomsttijden) en niet op effecten geen recht doen aan de bredere en 
modernere brandweerzorg. Het Veiligheidsberaad, gesteund door de Raad van 
Brandweercommandanten, volgt een tweesporenbeleid. Het eerste spoor is gericht op de korte termijn 
en beoogd het verbeteren van de regionale dekkingsplannen binnen de huidige kaders van de wet.  
Het tweede spoor gaat over het onderzoeken van een nieuwe benadering van de brandweerzorg. Het 
Algemeen Bestuur heeft op 28 november 2012 ingestemd met het volgen van deze twee sporen.  
 
In het kader van de Meldkamer Noord Nederland is medio 2011 de kazernevolgordetabel (KVT), de 
operationele uitwerking van een dekkingsplan, geactualiseerd. Deze actualisatie is destijds niet 
bestuurlijk vastgesteld. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten is deze actualisatie, als 
dekkingsplan 1.0 en als uitwerking van het eerste spoor, op 27 maart 2013 als nog door het Algemeen 
Bestuur vastgesteld.  
 
Ten aanzien van het tweede spoor; het onderzoeken van een nieuwe manier van brandweerzorg, 
heeft het Algemeen Bestuur op 19 september 2013 besloten de landelijke onderzoeksresultaten van 
RemBrand fase 2 af te wachten voordat het dekkingsplan 2.0 wordt opgesteld. Naar verwachting 
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worden deze onderzoeksresultaten eind 2014 bekend gemaakt en zal het dekkingsplan 2.0 in de 
eerste helft van 2015 ontwikkeld kan worden. 
 
2.9 Beleidswensen gemeenteraden 
Het brandrisicoprofiel is voor gemeenteraden de basis om wensen ten aanzien van het te voeren 
beleid kenbaar te maken aan het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân. De reacties van de 
gemeenteraden kunnen worden samengevat in vijf hoofdlijnen, te weten:  

• ontwikkelen dekkingsplan 2.0; 
• vaststellen prestatie-eisen overige kerntaken;  
• ontwikkelen van de ‘voorkant van de keten’;  
• aandacht voor de veiligheid van brandweerpersoneel; en 
• realiseren efficiencywinst.  
 

Het Algemeen Bestuur heeft deze hoofdlijnen vastgesteld in de vergadering van 13 september 2013 
om deze als input te gebruiken voor het opstellen van het beleidsplan. 
  
2.10 Visie op Vrijwilligheid 
De Visie op Vrijwilligheid is tot stand gekomen na het bevragen van Friese vrijwilligers naar wat zij 
belangrijk vinden en is daarnaast aangevuld/onderbouwd met diverse (landelijke) onderzoeken. 
De kern is als volgt geformuleerd: de Friese brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het 
hart van de toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân. De mate waarin we er samen in slagen om 
de doorontwikkeling van de brandweer vorm te geven, bepaalt het succes van de nieuwe koers.  
 
Algemene kernwaarden van de brandweer zijn: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Om invulling 
te geven aan deze drie kernwaarden is het nodig dat de organisatie en individuele medewerker 
(vrijwilliger) intern en extern voeling houdt (in verbinding) met de veranderende omgeving (in 
beweging) en kan werken binnen een veilige werkomgeving (veilig). In verbinding, in beweging en 
veilig zijn dan ook de drie speerpunten van de Visie op Vrijwilligheid. Op 27 maart 2013 heeft het 
Algemeen Bestuur de visie vastgesteld en opdracht gegeven om deze verder te concretiseren. Op 
basis hiervan zijn negen onderwerpen benoemd die in samenspraak met vrijwilligers nader zijn 
uitgewerkt. Deze uitwerking is op 9 oktober aan de Bijzondere ondernemingsraad aangeboden ter 
advisering. 
 
2.11 Overdracht vastgoed 
Op 19 september 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de overdracht van het vastgoed 
van de gemeenten naar de VRF. Concreet betekent dit dat 44 objecten, die in solitair eigendom zijn, 
per 1 januari 2014 worden overgedragen. Daarnaast worden de huurovereenkomsten van de overige 
19 panden per diezelfde datum overgenomen. Tot slot is besloten de jaarlijkse beheerskosten à  
€ 250.000 in te boeken als eerste realisatie van de toekomstige taakstelling. 
 
2.12 Financiën 
In de vergadering van 28 november 2012 hebben de leden van het Algemeen Bestuur ingestemd met 
de methodiek voor de financiële ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie.  
Tevens heeft het bestuur ingestemd met het voorstel om voor de begroting van de brandweerzorg in 
2014 uit te gaan van de huidige genormeerde budgetten. De systematiek voor de budgetuitname is 
daarmee vastgesteld. Het besluit is verwerkt in de uiteindelijke ontvlechtingsgegevens van gemeenten 
en de begroting voor 2014. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013 is 
ingestemd met de voorgestelde verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten van de brandweer 
over de deelnemende gemeenten. Ook is ingestemd met het voorstel hoe om te gaan met de 
herverdeeleffecten en de wijze waarop in een periode van vier jaar vanaf 2015 wordt toegewerkt naar 
de uiteindelijke verdelingssystematiek op basis van de OOV component in het gemeentefonds. Naar 
aanleiding van deze uitgangspunten is de begroting voor 2014 opgesteld. 
 
Bij de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2014 is van het financieel kader afgeweken voor 
de kosten van implementatie van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO), 
voertuigautomatisering en compensatie BTW. De kosten van deze autonome ontwikkelingen zijn 
namelijk wel verwerkt in de begrotingswijziging maar gecompenseerd met het opnemen van een 
taakstelling van dezelfde omvang (€ 368.500) voor de nieuwe organisatie.  
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De besluitvorming over de kazernes heeft er toe geleid dat eigendom en beheer van de gebouwen 
collectief wordt opgepakt. De (meer)kosten voor beheer à € 250.000 en € 418.250 van de totale 
kosten voor het onderhoud van de gebouwen dient de organisatie zelf op te vangen. Dit heeft tot 
gevolg dat eerdergenoemde taakstelling verhoogd wordt met een bedrag van € 668.250. Over de 
wijze waarop de totale taakstelling voor 2014 wordt ingevuld, vindt eind 2013 besluitvorming plaats. 
 
2.13 Samengevat 
Bovenstaande wettelijke en bestuurlijke kaders geven richting aan het bepalen van de speerpunten 
voor 2014, waarin de basis op orde wordt gebracht, die in het volgende hoofdstuk per functioneel 
gebied uiteen worden gezet. Ook maken deze kaders het mogelijk om een eerste doorkijk naar de 
beleidsperiode 2015-2018 te geven waarin doorontwikkeling centraal zal staan. Zoals in de inleiding 
aangegeven, zal de doorkijk in de loop van 2014 worden aangevuld en worden uitgewerkt tot een 
vierjarig beleidsplan veiligheidsregio (2015-2018), zoals de wetgever heeft beoogd. 
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3. Speerpunten functionele gebieden 
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de speerpunten voor 2014 uiteengezet per functioneel gebied en onderbouwd 
door de relatie te leggen met de kaders in het voorliggende hoofdstuk. De functionele gebieden zijn: 
risicobeheersing, planvorming, vakbekwaamheid en materieelbeheer. Bij ieder functioneel gebied 
wordt ook een doorkijk naar 2015-2018 gegeven. Deze doorkijk betreft een eerste richting voor de 
volgende beleidsperiode.  
 
3.2 Risicobeheersing 
Risicobeheersing bestaat uit het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het 
voorkomen van het ontstaan daarvan (proactie). Bij proactie gaat het om het bewaken en beheersen 
van veiligheid in het vroegste stadium van mogelijk risicovolle situaties. Onder risicobeheersing horen 
ook de taken op gebied van brandpreventie. Brandpreventie is de zorg voor het voorkomen van 
(directe oorzaken) van (brand)onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van 
inbreuken op die (brand)veiligheid. Kort gezegd is het doel van risicobeheersing (brand)onveilige 
situaties in de openbare ruimte en de bebouwing in deze ruimte zoveel mogelijk te voorkomen dan wel 
te beheersen.  
 
3.2.1 Uitvoerende taken risicobeheersing inregelen en borgen  
De uitvoerende taken op het gebied van risicobeheersing zijn op te delen in de volgende onderdelen: 
toetsing / advisering ten aanzien van het aspect fysieke veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
risicovolle inrichtingen (externe veiligheid en brandveiligheid), controle / toezicht op brandveiligheid en 
industriële veiligheid, voorlichting brandveiligheid en informatievoorziening richting planvorming en 
incidentbestrijding.  
 
In de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) wordt een groot aantal regelingen, waaronder 
die van vergunningen en meldingen, samengevoegd die nodig zijn wanneer een burger of bedrijf iets 
wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten, gebruiken of daarmee samenhangende activiteiten wil 
verrichten. De Wabo integreert 26 vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen tot één 
omgevingsvergunning. Omdat Brandweer Fryslân de veiligheidsketen gesloten wil houden, staat ze 
ten aanzien van het aspect brandveiligheid binnen het omgevingsrecht een uniforme taakoverdracht 
tussen gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân voor: het ‘basistakenpakket omgevingsrecht Brandweer 
Fryslân’. Dit basistakenpakket omvat de uitvoering van de toetsing- en toezichtstaken op het gebied 
van basispreventie (middel-risico) en specialistische preventie (hoog-risico) door Brandweer Fryslân. 
De brandweer is hierbij als adviseur van het bevoegd gezag een deskundige schakel binnen het 
integrale vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsproces. Gemeenten blijven echter het 
bevoegd gezag. Zij hebben dan ook de keuze om de uitvoering hiervan onder te brengen bij 
Brandweer Fryslân, dan wel dit (deels) zelf uit te blijven voeren. Voor de gemeenten die deze taken 
deels zelf uit willen blijven voeren zijn twee maatwerkpakketten opgesteld (maatwerkpakket toetsing 
en maatwerkpakket toezicht). Het jaar 2014 wordt gebruikt voor een adequate inregeling hiervan in 
afstemming met de Friese gemeenten. Onverlet afname van het basistakenpakket/maatwerkpakket 
wordt met alle gemeenten een aantal basisafspraken gemaakt om het gesloten houden van de 
veiligheidsketen te borgen (o.a. ten aanzien van het aspect operationele informatie-uitwisseling).  
 
Daarnaast heeft Brandweer Fryslân op basis van diverse wet- en regelgeving (o.a. Wvr, Amvb’s in het 
kader van externe veiligheid en het Besluit risico’s en zware ongevallen) aangewezen taken voor 
risicobeheersing. De uitvoering van deze taken blijft onveranderd en wordt vanzelfsprekend 
gecontinueerd. 
 
3.2.2 Activiteiten Brandveilig Leven projectmatig o ppakken 
In de nieuwe doctrine brandveiligheid uit de ‘Brandweer over morgen’ wordt het (brand)veiligheidsdoel 
geformuleerd in termen van ‘minder incidenten (branden), minder slachtoffers en minder schade’. 
Activiteiten op het terrein van ‘Brandveilig Leven’ hebben ten doel het brandveiligheidsbewustzijn en 
de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te vergroten door de eigen verantwoorde-
lijkheid te stimuleren. Het resultaat wat hiermee wordt nagestreefd is het reduceren van het aantal 
branden en slachtoffers en de hoeveelheid schade. Dit past binnen de omslag van regelgericht 
denken naar risicogericht denken, wat ook één van de pijlers is voor de nieuwe organisatie. Voor deze 
omslag is beperkt budget aanwezig in de begroting 2014. Zodra de basis op orde is (paragraaf 3.2.1), 
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zal gekeken moeten worden of en hoe hiervoor meer budgetruimte kan ontstaan. Tot slot kan dit punt 
niet los worden gezien van de discussie, die in het kader van het dekkingsplan 2.0, gevoerd gaat 
worden. In 2014 worden (deels bestaande) activiteiten in het kader van Brandveilig Leven 
projectmatig opgepakt. 
 
3.2.3 Landelijk ontwikkelingen volgen 
De geregionaliseerde brandweer wil zich ontwikkelen tot een kennis- en expertisecentrum voor de 
gemeenten, voor de instellingen/bedrijven en voor de burgers in Fryslân op het gebied van fysieke 
veiligheid. De schaalvergroting biedt hier nu ook beter de mogelijkheid voor. Dit vraagt dat 
ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd en er actief wordt geparticipeerd in landelijke en 
regionale verbanden. Op deze wijze kan er (pro)actief ingespeeld worden op veranderingen en 
ontwikkelingen.  
 
In 2014 zal er in het bijzonder aandacht zijn voor het project Structureel Terugdringen Ongewenste en 
Onechte Meldingen (STOOM). Het project STOOM is het vervolg op het project Nodeloze Uitrukken 
Terugdringen (NUT) en heeft twee doelstellingen: brandweerkorpsen stimuleren en ondersteunen bij 
het (verder) terugdringen van het aantal ongewenste en onechte meldingen en een reductie met 50% 
van nodeloze uitrukken binnen de komende 5 jaar  
 
3.2.4 Doorkijk 2015-2018 
Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan kan risicobeheersing in het kader van doorontwikkeling 
voor 2015 en verder de volgende speerpunten benoemen: het doorontwikkelen van Brandveilig Leven 
(paragraaf 3.2.2) en het inspelen op de landelijke ontwikkelingen en dan in het bijzonder op de 
terreinen ‘brandonderzoek’ en ‘private toetsing bouwbesluit’.  

Kennis en kennisdeling betekent vooruitgang, daarom is brandonderzoek door de brandweer 
onmisbaar. Niet alleen om het repressief optreden beter en veiliger te maken, maar ook in de rol van 
dé adviseur op het gebied van brandveiligheid. De Raad van Brandweercommandanten staat voor 
een lerende brandweerorganisatie te zijn en ziet in de toekomst het belang van brandonderzoek 
verder toenemen. Bureau Brandweer Nederland ondersteunt landelijk de uitrol van brandonderzoek 
op districtsniveau.  

Naast brandonderzoek speelt ook de ontwikkeling private toetsing op het gebied van het bouwbesluit. 
Concreet betekent dit dat de gemeenten de toetsing en handhaving kan beleggen bij een externe 
private partij. Deze ontwikkeling kan van invloed zijn op de werkzaamheden van risicobeheersing. 

3.3 Planvorming 
Planvorming draagt zorg voor het opstellen, beheren en doorontwikkelen van het gehele stelsel van 
operationele plannen, aanvalsplannen, procedures, werkinstructies, handboeken, coördinatie-
structuren en opschalingmodellen. Daarnaast is planvorming de spin in het web en de aanjager van 
de integrale doorontwikkeling van de repressieve brandweerorganisatie. 
 
Op centraal niveau wordt beleid ontwikkeld om binnen de regio op een uniforme wijze met 
planvorming om te gegaan. Op decentraal niveau vindt planvorming plaats voor specifieke objecten of 
specifieke risico’s binnen het eigen geografisch gebied. Hieronder vallen bereikbaarheidskaarten en 
aanvalsplannen. Tevens wordt vanuit decentraal niveau input geleverd vanuit de brandweerkolom 
voor het opstellen of actualiseren van specifieke plannen zoals rampbestrijdingsplannen of plannen 
met een brede reikwijdte zoals planvorming voor de Friese vaarwegen of de Waddenzee. De regie op 
dit soort plannen ligt bij het Veiligheidsbureau. Het Veiligheidsbureau maakt onderdeel uit van 
Veiligheidsregio Fryslân. 
 
3.3.1 Taken planvorming inregelen en borgen 
Planvorming kent de volgende taken/thema’s: plannen en procedures, MkNN, bereikbaarheid, Safety 
Portal, evenementen, piketregelingen en multidisciplinaire projecten. Deze taken/thema’s zullen in 
2014 ingeregeld en gebord worden. 
 
3.3.2 Participeren in project Kazernevolgordetabel Noord-Nederland 
Gezien de samenwerking in de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) is het wenselijk gebleken om als 
drie noordelijke Veiligheidsregio’s over de kazernevolgordetabel (kvt) een uniforme werkwijze af te 
spreken, zodat de MkNN met één kvt kan werken. Sinds begin 2013 is het project KVT NN hiervoor 
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gestart met als uitgangspunten ‘de burger heeft recht op de snelste hulp’ en ‘beheersbaarheid’. Vanuit 
planvorming wordt in 2014 geparticipeerd in dit project. 
 
3.3.3 Landelijke ontwikkelingen volgen 
Naar aanleiding van o.a. het rapport ‘Ter plaatse’ (onderzoek naar opkomsttijden en dekkingsplannen 
bij de brandweer, juni 2012) heeft het algemeen bestuur op 28 november 2012 besloten om het 
tweesporenbeleid van het Veiligheidsberaad te volgen inzake opkomsttijden en het dekkingsplan. Het 
eerste spoor (RemBrand fase 1) was gericht op de korte termijn en beoogde het vaststellen van het 
regionale dekkingsplan binnen de huidige wettelijke en bestuurlijke kaders.  
 
Het tweede spoor (RemBrand fase 2) is er op gericht om na publicatie van het wetenschappelijk 
onderzoek naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en proportionaliteit van de huidige normtijden een 
voorstel te ontwikkelen op welke wijze deze uitkomsten meegenomen kunnen worden binnen de 
verdere (door)ontwikkeling van de (repressieve) brandweerorganisatie in Fryslân. Zoals in hoofdstuk 2 
(paragraaf 2.9) genoemd heeft het Algemeen Bestuur ingestemd de landelijke onderzoeksresultaten 
van RemBrand fase 2 af te wachten voordat het dekkingsplan 2.0 wordt opgesteld. Het onderzoek zal 
in 2014 dan ook nauwlettend worden gevolgd. 
 
3.3.4 Doorkijk 2015-2018  
Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan kan planvorming in het kader van doorontwikkeling voor 
2015 en verder de volgende speerpunten benoemen: ontwikkelen van het dekkingsplan 2.0 en na 
vaststelling van het dekkingsplan 2.0 de volgende zaken uitwerken: operationele 
informatievoorziening, onderzoek bluswatervoorzieningen en beleid op beroepspersoneel.  
 
Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten van RemBrand fase 2 eind 2014 bekend gemaakt 
en zal het dekkingsplan 2.0 in 2015 ontwikkeld kunnen worden. Het belangrijkste doel van het 
dekkingsplan 2.0 is dat het bestuur een expliciet en kenbaar besluit neemt over het repressieve 
zorgniveau in Fryslân en hierover verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeenten. Nadat dit 
repressieve zorgniveau is vastgesteld, kunnen zaken als operationele informatievoorziening (o.a. uitrol 
van voertuigautomatisering), onderzoek bluswatervoorzieningen, beleid op beroepspersoneel (vrije 
instroom, consignatie en inzet), beleid op Brandveilig Leven en beleid op 18minuten+ objecten (door 
het functioneel gebied risicobeheersing) worden ontwikkeld en uitgewerkt. 
 
3.4 Vakbekwaamheid 
Vakmanschap is de basis voor veilig en effectief brandweeroptreden. Vakbekwaamheid heeft als doel 
om repressieve medewerkers op te leiden (vakbekwaam worden) en bij te scholen en te laten oefenen 
(vakbekwaam blijven) in hun repressieve taken. Vakbekwaamheid richt zich op het opleiden, het 
oefenen, het bijscholen en de beoordeling/registratie hiervan. 
 
Op centraal niveau wordt beleid ontwikkeld met betrekking tot het vakbekwaam worden en blijven en 
de wijze waarop dit het best ondersteund kan worden (registratie/oefenmethodiek, etc). De uitvoering 
van alle trainingen voor specialistische taken, grootschalige (mono)disciplinaire oefeningen en 
bijscholing vindt op decentraal niveau plaats in de afzonderlijke clusters. In onderlinge samenwerking 
kunnen ook grootschalige of meerdaagse trainingen worden georganiseerd.  
 
3.4.1 Beleid Vakbekwaam Blijven ontwikkelen 
In 2014 wordt er beleid op ‘Vakbekwaam blijven’ ontwikkeld. De doelstelling van dit beleid is het op 
het gewenste niveau verkrijgen en houden van de vakbekwaamheid van het repressieve personeel. 
Het gaat hier om het uniform trainen en oefenen van alle operationele functies binnen de brandweer 
op het gebied van de monodisciplinaire taakuitvoering tot GRIP 1 en de aansluiting op de 
multidisciplinaire ketenpartners. Vanaf GRIP 1 en hoger worden de multidisciplinaire trainingen 
verzorgd door het Veiligheidsbureau. 
 
3.4.2 Plan van aanpak Periodiek Preventief Medisch Onderzoek opstellen 
In de Arbowet staat beschreven dat werkgevers een arbeidgezondheidkundig onderzoek moeten 
aanbieden aan werknemers. Het onderzoek moet erop gericht zijn de risico's die arbeid voor de 
gezondheid van de werknemers meebrengt zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. In opdracht 
van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) is een aanstellingskeuring (AK) 
en een periodieke medische keuring (PPMO) voor repressief brandweerpersoneel ontwikkeld. In 2014 
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wordt door het functioneel gebied vakbekwaamheid in samenspraak met P&O een plan van aanpak 
voor invoering van de PPMO in Fryslân opgesteld. 
 
3.4.3 Landelijke ontwikkelingen volgen 
Ook voor vakbekwaamheid is het van belang om de landelijke ontwikkelingen te volgen. In 2014 
speelt onder andere het project ‘Versterking Brandweeronderwijs’ (Vbo). In dit project wordt uitvoering 
gegeven aan het plan Versterking Brandweeronderwijs. Dit plan komt voort uit de aanbevelingen van 
de eindrapportage "Onderzoek organisatie en financiering brandweeronderwijs" van het ministerie van 
VenJ. In het plan staan oplossingen voor bestaande knelpunten binnen de brandweerorganisatie en 
het daarbij behorende onderwijsstelsel. Het gaat onder andere om te komen tot één landelijke vitale 
brandweeropleidingsorganisatie (met gedeconcentreerde vestigingen) van en voor de 
veiligheidsregio's die een goede aansluiting tussen opleiden, oefenen en bijscholen garandeert.  
 
3.4.4 Doorkijk 2015-2018  
Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan kan vakbekwaamheid in het kader van doorontwikkeling 
voor 2015 en verder de volgende speerpunten benoemen: beleid ‘Vakbekwaam worden’ ontwikkelen 
en op basis van het plan van aanpak, dat in 2014 wordt opgesteld, de PPMO invoeren. 
 
Met vakbekwaam worden wordt bedoeld het functiegericht opleiden. Dit omvat alle organiserende en 
coördinerende werkzaamheden gericht op het opleiden van repressieve brandweermensen. 
Opleidingen tot en met bevelvoerderniveau worden veelal centraal georganiseerd door Brandweer 
Opleidingen Noord (BON), Stichting Brandweeropleidingen BOGO en Instituut Fysieke Veiligheid 
(IFV). Onderdeel hiervan is de leerwerkplekbegeleiding en het maken van praktijkopdrachten bij de 
eigen ploeg. 
 
3.5 Materieelbeheer 
De taken op gebied van Materieelbeheer zijn op te delen in drie hoofdonderdelen. Ten eerste draagt 
materieelbeheer zorg voor aanschaf, het beheer, de vervanging en stallen van (repressieve) 
brandweervoertuigen. Ten tweede is dit functionele gebied verantwoordelijk voor de aanschaf, beheer 
en vervanging van brandweerkleding. Zowel voor de voertuigen als de kleding worden vaak 
mantelovereenkomsten afgesloten. Ten derde is het aanschaf, beheer en vervanging van materiaal 
een taak voor materieelbeheer. Met name aan het onderhoud van ademluchtapparatuur die ingezet 
wordt bij brand of oefening worden hoge eisen gesteld. Ook vervult materieelbeheer de 
magazijnfunctie.  
 
3.5.1 Eerste-, tweede- en derde lijnsonderhoud inre gelen 
Onderhoud van brandweermiddelen wordt op verschillende wijzen geregeld, al naar gelang de 
complexiteit van het onderhoud dat nodig is. Zo zijn vrijwilligers goed in staat om (kleinschalig) 
onderhoud uit te voeren. Daarnaast zijn er echter typen onderhoud dat door specialisten uitgevoerd 
moet worden. Hiervoor kan beroepspersoneel ingeschakeld worden. Er is echter ook onderhoud 
waarvoor externe partijen worden ingeschakeld. Deze trapsgewijze insteek van het onderhoud wordt 
wel uitgelegd als eerste lijns (vrijwiligers), tweede lijns (beroeps) en derde lijns (externen) onderhoud. 
Regionaal is nog niet bepaald welk onderhoud op welk niveau komt te liggen. Dit wordt in 2014  
ingeregeld.  
 
3.5.2 Kaders dienstauto’s vaststellen 
Brandweer Fryslân heeft vanaf 1 januari bijna tachtig dienstauto’s in haar wagenpark. In 2014 worden 
er kaders opgesteld voor de noodzakelijkheid, het aanschaffen, het beheren en het gebruik van de 
dienstauto’s. 
 
3.5.3 Online Beheer Systeem Veiligheidsregio inrege len 
Met betrekking tot materieelbeheer moet de informatiearchitectuur dusdanig ingericht zijn dat alle 
gegevens van het materieel en de gereedschappen vastgelegd worden, zoals onder andere 
standplaats en aanschafwaarde. De basis voor deze informatie is gelegd in het IMSproject 
en doorontwikkeld in het Online Beheer Systeem Veiligheidsregio (OBSV). Deze 
informatiearchitectuur stuurt ook de processen voor onderhoudsbeheer, inkoopbeheer, kledingbeheer 
en voorraadbeheer. Bij een goede inrichting biedt OBSV kwaliteitsverbetering wat betreft het beheer 
en een tijdwinst wat betreft administratie. Ook zijn in OBSV rapportages te maken, zoals overzichten 
materieel, historie van onderhoud en inzicht in de aankopen bij een leverancier. In 2014 wordt OBSV 
verder ingeregeld.  
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3.5.4 Doorkijk 2015-2018  
Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan kan materieelbeheer in het kader van doorontwikkeling 
voor 2015 en verder de volgende speerpunten benoemen: meerjareninvesteringsplan opstellen, 
ademluchtonderhoud organiseren, magazijnvoorraad- en beheerplan opstellen en inspelen op de 
landelijke ontwikkeling betreffende mantelovereenkomsten. 
 
3.6 Samengevat 
Als eind 2014 bovengenoemde speerpunten, veelal integraal, door de functionele gebieden, zijn 
opgepakt, kan gesteld worden dat de basis van Brandweer Fryslân op orde is. De ondersteuning van 
het primaire brandweerproces op het gebied van de PIOFACH taken wordt vanuit de afdeling 
bedrijfsvoering van de veiligheidsregio uitgevoerd. Op deze taken wordt in het volgende hoofdstuk 
ingegaan. 
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4. Speerpunten bedrijfsvoeringstaken 
 
4.1 Inleiding 
Eén van de zes pijlers voor een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân is ‘Bedrijfsvoering 
ondersteunt de ambities’. Naast de speerpunten die binnen de functionele gebieden worden 
onderscheiden, zijn er daarom binnen de bedrijfsvoeringstaken ook speerpunten te benoemen voor 
2014. Er ligt immers een sterke relatie tussen de geformuleerde speerpunten en de ondersteunende 
processen. De bouwsteen van waaruit de bedrijfsvoering wordt opgebouwd is klantgerichtheid en 
uniformiteit.  
 
4.2 Personeel & Organisatie 
Brandweer Fryslân wil haar organisatie opbouwen rond het principe een organisatie te zijn met 
medewerkers die verandering en vernieuwing aangaan. Ook moet het een organisatie zijn waarin het 
prettig werken is. Dit is beschreven als zijnde bouwstenen in het organisatieplan. In de visie op 
medewerkers staat ‘in verbinding’, ‘in beweging’ en ‘veilig’ als basis genoemd. De medewerkers 
dienen intern en extern voeling te houden (in verbinding) met de veranderende omgeving (in 
beweging) en moeten kunnen werken binnen een veilige werkomgeving (veilig).  
 
4.2.1 Beleid ontwikkelen duurzame inzetbaarheid bra ndweermedewerkers 
Het eerste speerpunt betreft het ontwikkelen van beleid op duurzame inzetbaarheid van 
brandweermedewerkers. Onderdeel hiervan vormt het uitvoeren van een onderzoek naar de 
bezwarendheid van de repressieve dagdienstfuncties. Daarnaast maakt het ontwikkelen van 
tweedeloopbaanbeleid hier onderdeel van uit. Vroegtijdig uitval uit het arbeidsproces ten gevolge van 
het uitvoeren van een bezwarende functie dient vermeden te worden, vandaar dat het voorbereiden 
van een overstap naar een tweede loopbaan in een niet-bezwarende functie moet worden 
gefaciliteerd en begeleid. Hieraan gekoppeld ligt ook het speerpunt van mobiliteit.  
Veilig het werk kunnen uitvoeren kent verschillende invalshoeken. De dimensie van ‘je veilig voelen in 
de organisatie’ komt tot uitdrukking in beleidsstukken zoals de gedragscode en het integriteitbeleid. 
Ook de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de organisatie geeft uitvoering aan dit deel van 
veiligheid. Wanneer naar de fysieke dimensie wordt gekeken, is het eerder genoemde opstellen plan 
van aanpak PPMO aan de orde. Uit de PPMO vloeit de wijze waarop sport- en sportfaciliteiten ter 
beschikking worden gesteld aan de medewerkers voort en dit punt zal dan ook meegenomen worden 
in het beleid op duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers.    
 
4.2.2 Samen één brandweer 
Zoals in de inleiding is geschetst, staat 2014 in het teken van de basis op orde krijgen. Er wordt 
gestart met een nieuw organisatiemodel, waarin een nieuwe structuur en werkwijzen aan de orde zijn. 
Het daadwerkelijk uitvoering gaan geven aan de blauwdruk die er ligt, vraagt veel van de 
medewerkers. Tijd en ruimte om te wennen aan elkaar en de wijze waarop het werk wordt gedaan, 
wordt gegeven. Daarnaast zullen er werkende weg sterke en zwakke punten naar voren komen. De 
zwakke punten moeten opgepakt gaan worden, de sterke kanten moeten worden benadrukt en 
successen moeten worden gevierd. Het verder vormgeven van de organisatie blijft daarom in 2014 
een speerpunt. Dit geldt voor zowel de brandweerorganisatie als de ondersteuning vanuit 
bedrijfsvoering.  
 
4.2.3 Doorkijk 2015-2018  
Op het gebied van veiligheid ligt voor de periode 2015-2018 een belangrijk speerpunt op, namelijk het 
uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Het uitvoeren van een RI&E behelst een 
inventarisatie van de gevaren binnen de organisatie met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting 
gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het 
teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E 
wordt een plan van aanpak opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat 
nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen 
(wettelijke verplichting). De RI&E kan niet los worden gezien van het dekkingsplan 2.0, welke naar alle 
waarschijnlijkheid gevolgen zal hebben voor de repressieve inzet van de brandweer. Totdat er nieuwe 
RI&E wordt uitgevoerd, gelden de bestaande RI&E’s. 
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4.3 Communicatie 
In het organisatieplan van Brandweer Fryslân is als uitgangspunt ten aanzien van het personeel 
opgenomen, dat de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en beroepsmedewerkers tijdens en na het 
project van essentieel belang wordt geacht. In het project SN1B is deze betrokkenheid geborgd door 
het inzetten van verschillende communicatiemiddelen zoals een website en nieuwsbrieven. Ook is een 
klankbordgroep medewerkers ingezet, waarin medewerkers zonder last en ruggespraak hun visie 
konden geven op het proces om te komen tot en de inhoud van de nieuwe brandweerorganisatie. Ook 
zijn er zogenaamde winter- en zomertours gehouden, waarin op lokaal niveau vrijwilligers zijn 
geïnformeerd over de voortgang van het proces en de contouren van de nieuwe organisatie. Deze 
activiteiten zijn zo waardevol gebleken, dat deze in de nieuwe organisatie gehandhaafd blijven.   

Vanaf 1 januari 2014 gaan de piketvoorlichters van Brandweer Fryslân van start. Vanaf die datum 
verzorgt Brandweer Fryslân de woordvoering over diverse brandweergerelateerde incidenten. 
Voorheen was de woordvoering over operationele brandweerzaken versnipperd. Media wisten in veel 
gevallen niet waar ze moesten zijn voor informatie over incidenten. Ook was de brandweer tijdens 
incidenten niet actief op sociale media om informatie te delen. Met de introductie van de 
piketvoorlichters gaat dit veranderen.    

4.3.1 Uitvoering geven aan zomer- en wintertour  
In 2014 wordt in elke afdeling een zomer- en een wintertour georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden de deelnemers door het afdelingshoofd en clusterhoofden bijgesproken over 
zaken die spelen en ontwikkelingen die eraan zitten te komen binnen de verschillende vakgebieden.  
 
4.3.2 Voortzetten nieuwsbrief en website 
Om medewerkers, zowel vrijwillig als beroeps, geïnformeerd en betrokken te houden, is er een 
website voor Brandweer Fryslân. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief 
uitgegeven. 
 
4.3.3 Klankbordgroep medewerkers 
Om beelden af te stemmen en informatie op te halen of de organisatie op de goede weg zit in een 
ontwikkeling of bij een specifiek project wordt, wanneer het onderwerp zich hiervoor leent, een 
klankbordgroep medewerkers ingesteld. De klankbordgroep wordt ingezet voor zolang nodig wordt 
geacht. De medewerkers die deel uit maken van de klankbordgroep komen uit en vertegenwoordigen 
de gehele regio.   
 
4.4 Financiën 
Op basis van de financiële uitgangspunten (paragraaf 2.12) is de begroting voor 2014 opgesteld en is 
het speerpunt voor 2014 om deze in control te brengen en verder in te regelen. Een tweede speerpunt 
is het voorbereiden van de taakstelling voor 2015 en verder.  
 
4.5 Huisvesting 
Door het Algemeen Bestuur is bij aanvang van het regionaliseringtraject op het gebied van de 
huisvesting bepaald dat de gebouwen in eigendom blijven van gemeenten en dat overdracht van 
vastgoed geen onderdeel uitmaakte van het project. Hierbij is toen opgenomen dat dit uitgangspunt is 
gebaseerd op de aanname dat dit niet tot negatieve financiële consequenties leidt als gevolg van 
mogelijke BTW vraagstukken. Indien dat wel het geval mocht blijken te zijn, zou dit uitgangspunt 
heroverwogen kunnen worden. Gedurende de looptijd van het project is gebleken dat doordat de 
wettelijke brandweertaak van gemeenten is overgegaan naar de VRF, de gemeenten de mogelijkheid 
tot compensatie van de omzetbelasting via het BTW compensatiefonds niet langer tot hun beschikking 
hebben. Dit zou voor sommige gemeenten leiden tot aanzienlijke negatieve financiële gevolgen. 
Daarom heeft het Algemeen Bestuur in september 2013 ingestemd met de overdracht van het 
vastgoed van de gemeenten naar de VRF. Nog in 2013 worden eigen kazernes van gemeenten 
overgenomen in volgorde van eventuele BTW-schade, in 2014 volgen de huurkazernes. 
 
4.6 ICT & Ondersteuning 
Brandweermedewerkers besteden tijd aan uitrukken, oefeningen, opleidingen en overige 
werkzaamheden. De registratie hiervan moet goed geregeld zijn. Deze registratie is o.a. noodzakelijk 
om te komen tot een kloppende uitbetaling. Er zijn verschillende softwarepakketen beschikbaar en 
voor de nieuwe organisatie is gekozen om gebruik te gaan maken van Safety Portal. Dit pakket wordt 
naast de registratie van uren door de medewerkers ook gebruikt voor de verplichte registratie van de 
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opkomst- en uitruktijden van de brandweer. Om dit eenduidig voor de gehele regio uit te voeren, geldt 
als speerpunt voor 2014 ‘inregelen en borgen van Safety Portal’.  
 
Het samenvoegen van de afzonderlijke Friese brandweren binnen de VRF brengt daarnaast met zich 
mee dat er grote verscheidenheid en diversiteit aan brandweerapplicaties ontstaat. Dit brengt een 
grote beheerslast met zich mee. Gekoppeld aan het uitgangspunt van uniformering is het speerpunt 
voor 2014 dan ook het harmoniseren van de brandweerapplicaties. Hierbij wordt zo veel mogelijk 
aangesloten bij de standaard informatiestructuur binnen de VRF. 
 
4.7 Kwaliteitszorg 
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat de regionalisering als einddoel een eenduidig 
kwaliteitsniveau conform het Besluit personeel veiligheidsregio dient te hebben en dat er een 
kwaliteitszorgsysteem beschikbaarheid is. Op dit moment is er nog geen dergelijk systeem voor de 
brandweer voorhanden. Vandaar dat het speerpunt voor 2014 is ‘het opzetten van een 
kwaliteitszorgsysteem’. Het doel hiervan is een eenduidig model voor kwaliteitsmeting te ontwikkelen, 
met daaraan gekoppeld een rapportage mogelijkheid. Voor het ontwikkelen van een dergelijk 
kwaliteitszorgsysteem worden landelijke initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.  
 
4.8 Samengevat 
Bedrijfsvoering dient de ambities van de Brandweer te ondersteunen, met het uitvoeren van 
bovengenoemde speerpunten wordt hierin een grote slag gemaakt. De activiteiten die in dit hoofdstuk 
zijn genoemd, worden in samenwerking met de medewerkers binnen bedrijfsvoering opgepakt en 
uitgewerkt.  
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5. Aansturing, uitvoering & verantwoording 

5.1 Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk wordt het beleidsplan geplaatst in de werkomgeving waarin het zich afspeelt. 
Er wordt gedefinieerd hoe invulling wordt gegeven aan verlengd lokaal bestuur, op welke wijze de 
organisatie wordt aangestuurd, hoe de ambtelijke organisatie dit ondersteunt en hoe de 
verantwoording plaatsvindt. 
 
5.2 Invulling verlengd lokaal bestuur 
De gemeenschappelijke regeling VRF is verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat de nieuwe 
brandweerorganisatie haar taken uitvoert ten dienste van de gemeenten en dat het Algemeen Bestuur 
het beleid van de brandweer en de daarvoor ingezette middelen bepaalt. De ambtelijke organisatie 
van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde beleid.  
 
Ten behoeve van de opdrachtgever (gemeenten)/opdrachtnemer (algemeen bestuur) relatie is het van 
belang dat er sprake is van betekenisvolle lokale aansturing van de brandweer. Betekenisvolle lokale 
aansturing van brandweerzorg vraagt niet alleen een stelsel dat lokale aansturing mogelijk maakt, 
maar vraagt ook (een besef van) lokale verbondenheid. Bij het organiseren van lokale verbondenheid 
gaat het om het vormgeven van een betekenisvolle relatie tussen de gemeente (en haar 
organisatieonderdelen) en de taken op het terrein van brandweerzorg in de wetenschap dat ook 
andere partijen een essentiële rol spelen op dit terrein. Lokale verbondenheid vergt daarmee het 
organiseren van een verbreding van de politiek-bestuurlijke aandacht niet alleen van de burgemeester 
maar ook van college, gemeenteraad en burgers en lokale bedrijven. 
 
Randvoorwaarden voor lokale aansturing, inclusief lokale verbondenheid zijn in ieder geval: 

• de bestuurlijke en ambtelijke processen zijn transparant en open; 
• de organisatieleiding oriënteert zich nadrukkelijk op het gemeentelijk perspectief; 
• ruimte voor lokale prioriteiten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (maatwerk); 
• de medewerkers van de brandweer werken en denken vanuit en met de gemeenten; 
• de informatievoorziening vanuit de brandweer naar de gemeenten moet goed verzorgd zijn; 
• de gemeenten worden vroegtijdig betrokken bij de beleidsvorming van de brandweer met het 

oog op proportionaliteit en integraliteit; 
• de na te streven doelen voor brandweerzorg worden opgenomen in het gemeentelijk integraal 

veiligheidsplan; 
• niet alleen gemeenten maar ook burgers en lokale bedrijven intensief worden betrokken bij de 

uitvoering van de brandweerzorg (breder dan alleen in de vorm van vrijwilligheid bij de 
brandweer). 

Verder is het van belang dat de verschillende werkprocessen nauw op elkaar zijn afgestemd 
en dat ook helder is wie de contactpersonen op de verschillende niveaus zijn. 
 
5.3 Aansturing 
De VRF wordt, zoals de Wvr stelt, als een vorm van verlengd lokaal bestuur vormgegeven binnen een 
Gemeenschappelijke Regeling. De organisatie wordt bestuurd door het bestuur en gestuurd door een 
algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Brandweer Fryslân 
staat conform artikel 25, lid 3 van de Wvr onderleiding van een regionaal commandant (eveneens 
directeur Veiligheid VRF). De regionaal commandant legt verantwoording af aan de algemeen 
directeur van de VRF en is integraal verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en de uitvoering van 
het beheer (financieel, personeel en materieel). Daarnaast draagt hij verantwoordelijkheid voor de 
besteding van de aan de eenheid toegewezen middelen op basis van gemandateerde bevoegdheden. 
De commandant onderhoudt contacten met de portefeuillehouders in het Dagelijks Bestuur en de 
Colleges van Burgemeester en Wethouders in hun rol als opdrachtgever. 
 
5.4 Voorbereiding en uitvoering beleid 
De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde beleid 
ligt bij de ambtelijke organisatie van VRF. Zij ondersteunt het bestuur vanuit deskundigheid en 
professioneel en onafhankelijk advies. De ambtelijke organisatie voert het vastgestelde beleid uit op 
de meest efficiënte en effectieve wijze. Bij bestuurlijk of financieel gevoelige aspecten, vindt 
terugkoppeling naar het bestuur plaats. Zij blijft eindverantwoordelijk, ook voor de uitvoering. 
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Belangrijke voorwaarden voor het efficiënt en effectief voorbereiden en uitvoeren van het beleid zijn 
samenwerking, integrale afstemming, open communicatie en een plezierige werksfeer. Deze 
voorwaarden zijn zowel in- als extern belangrijk oftewel voor de verbondenheid binnen Brandweer 
Fryslân als voor de verbondenheid met gemeenten en overige partners. In 2014 zal er aandacht zijn 
voor het creëren van deze voorwaarden.   
 
5.5 P&C cyclus 
Brandweer Fryslân maakt onderdeel uit van VRF en sluit daarmee aan bij de planning- en 
controlsystematiek zoals deze wordt gehanteerd binnen de veiligheidsregio. In overeenstemming met 
de Wvr maakt de brandweer eens per vier jaar een beleidsplan (m.u.v. voorliggend beleidsplan). Dit 
plan sluit aan op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het beleidsplan veiligheid. De samenhang in 
planvorming is ook beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Fryslân 2013 – 2016.  
 
De uitwerking van het vastgestelde beleid vindt plaats in de jaarplannen van de afdelingen en wordt 
bestuurlijk vastgelegd in de vorm van de jaarlijkse programmabegroting. De speerpunten uit dit 
beleidsplan vormen voor Brandweer Fryslân het jaarplan voor 2014. Verantwoording naar bestuur en 
opdrachtgevers gebeurt gedurende het jaar door middel van vier- en achtmaandsrapportages en na 
afloop van het jaar via de jaarrekening. 
 
5.6 Samengevat 
Na in dit beleidsplan in te zijn gegaan op de wettelijke en bestuurlijke kaders, de speerpunten van de 
functionele gebieden, de speerpunten van de bedrijfsvoeringsportefeuilles en tot slot op de aansturing, 
uitvoering en verantwoording kan er geconcludeerd worden dat 2014 een jaar wordt waarin wordt 
gewerkt aan ‘de basis op orde’. Aangezien de organisatie daar de handen vol aan zal hebben, is de 
ambitie hierop aangepast. Tot slot geven enerzijds afspraken over aansturing, uitvoering en 
verantwoording de organisatie houvast en geven anderzijds uitgangspunten dat Brandweer Fryslân 
een lerende organisatie en een organisatie in beweging wil zijn ruimte voor verandering en 
vernieuwing. 

  
 


