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 Onderwerp 
1. Opening en mededelingen  
• 
 
 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.   
De heer Kleinhuis doet mededeling van de eerste jeugdbrandweer in Franeker. Dit is een voorbeeld 
dat navolging verdient. Verder doet hij mededeling van de stand van zaken omtrent Grootschalige 
Geneeskundige Bijstand (GGB). Vanwege de specifieke situatie op de Waddeneilanden is hiervoor 
een project ingericht (GGB Wadden). Op 23 juni jl. heeft het IFV de nieuwe voertuigen voor GGB 
Wadden overgedragen aan de RAV Fryslân en zijn ook de overeenkomsten voor de nieuwe GGB 
organisatie op de Friese Waddeneilanden getekend. 
De voorzitter doet melding van het feit dat er geen afschrift meer van brieven naar ouders gaat naar 
de collega’s. Dit zijn brieven die naar ouders van overlast gevende kinderen worden gestuurd.  
 

2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 20 maart 2017     
• 
 
 

De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 
- de conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 20 maart 2017 vast te stellen 

3. Zienswijzen gemeenten rekening 2016 en begroting  2018         
• 
•  
•  
• 

De voorzitter geeft aan dat inmiddels alle gemeenten een zienswijze hebben ingediend.  
Dhr. van Bekum wil zijn complimenten uiten voor de beschikbaarheid van de VRF voor het 
desgewenst geven van een toelichting.  
De voorzitter geeft aan dat in het dagelijks bestuur wordt gekeken dat wanneer de posten omhoog 
gaan, er steeds terug dient te worden gekeken naar eerdere besluiten.  

• Dhr. van der Zwan geeft aan dat de communicatie op ambtelijk niveau prima is verlopen. Men is 
voldoende meegenomen en dit helpt enorm in het proces.  

• 

 

De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 
1. Het AB te adviseren om de jaarrekening 2016, voor wat betreft het programma Veiligheid   
    ongewijzigd vast te stellen.  
2. Het AB te adviseren om de begroting 2018, voor wat betreft het programma Veiligheid ongewijzigd  
    vast te stellen. 
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Viermaands bestuursrapportage 2017, programma Crisi sbeheersing en Brandweer  
De voorzitter geeft een korte toelichting.  
Dhr. Gebben geeft aan dat de mutatie (103.000) op het onderdeel Crisis op pagina 3 lastig te duiden 
is. Hij zou graag hierop een toelichting willen ontvangen.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de genoemde uitzetting en besparingen worden gesaldeerd naar de 
programma’s. Dit geldt ook voor het programma Crisisbeheersing.  
Dhr. Wassink vraagt zich af of de genoemde streefwaarde bij het onderdeel ‘veilig verloop van 
evenementen’, namelijk 100% handig is.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de genoemde tekst zou kunnen klinken als verantwoording. Het is echter 
de bedoeling om in gesprek te gaan en te verbeteren. Mocht het advies niet worden opgevolgd dan 
zullen we altijd, dus 100%, in overleg treden.  
Dhr. van der Zwan geeft aan dat we in de 4 maandrapportage vooruitlopen op 2018 en 2019. Het zou 
goed zijn om dit nog expliciet bij de begroting te noemen, zodat dit helder en duidelijk voor een ieder 
is.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
1. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma Brandweer  
    op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2017.  
2. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma  
   Crisisbeheersing op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2017. 
 
Concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat  
Dhr. Apotheker wil benadrukken dat hij tevreden is met het proces en het eindresultaat.  
Dhr. van Alst geeft middels een presentatie een toelichting op het onderwerp.  
De voorzitter geeft aan dat het onderwerp paraatheid een belangrijk punt is.   
Dhr. van Alst benadrukt dat de brandweerorganisatie een vrijwillige organisatie is waarbij 100% lastig 
is. Het gesprek met vrijwilligers is inmiddels op gang te komen met als doel om te helpen. Het inzicht 
verkrijgen en vervolgens het gesprek aangaan dient als hulpmiddel. 
Dhr. Apotheker geeft aan dat het een tweede kans is om aan de ‘samen paraat’ invulling te geven.  
Dhr. van den Berg vraagt zich af of bij het niet behalen van de besparing op het materieel dit effecten 
zal hebben op de exploitatie.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat het genoemde bedrag niet cumulatief is.  
Dhr. van der Zwan wil zijn waardering uitspreken voor het proces en het betrekken van de 
gemeenteraad en blusgroepen. Wel geeft hij aan dat bij de grotere blusgroepen, zoals Heerenveen, 
een mineur stemming heerst. Het gevoel is dat er een ‘ontmanteling van de blusgroep’ aan het 
plaatsvinden is en er een beperkte opzet zal overblijven. Hij wil hier aandacht voor vragen. Deze zorg 
komt volgens hem voort uit het feit dat het een prio 1 gebied betreft wat nu afhankelijk is van andere 
blusgroepen. Hij zou dan ook graag een garantie willen dat de verandering van zaken niet een 
vermindering van de paraatheid teweegbrengt. Verder geeft hij aan dat de aanrijdtijden voor de 
ziekenhuizen niet binnen de norm zijn. Er wordt genoemd dat er aanvullende maatregelen zullen 
worden genomen, maar er nog geen invulling aan is gegeven. Hij vraagt zich af wat deze 
aanvullende maatregelen zijn. Tot slot wil hij benadrukken dat de basis en genoemde uitgangspunten 
worden gesteund.  
Mevr. Waanders geeft aan dat er zorgen zijn in het prio -1 gebied Dokkum. Er is steun voor het 
stelsel ‘samen paraat’ en de optimalisatie. In het gebied geldt dat paraatheid een garantie zou 
moeten zijn en hier bestaat zorg over. Als mede eigenaar van het geheel wil zij aan dacht vragen 
voor deze zorgen. Zij wil dan ook graag de kanttekening dat voor gebieden ‘samen paraat’ minstens 
zo goed is als de huidige situatie. Er dient een borging te zijn dat het op z’n minst niet achteruit zal 
gaan. Verder vraagt zij zich af wat wel of er niet eerder dan in het 4e kwartaal van 2019 dient te 
worden begonnen met de implementatie. Haar vraag is nogmaals of er minimaal sprake is van 
hetzelfde niveau, aangezien er nu geen garanties zijn.  
Dhr. van Bekkum geeft aan dat het in Smallingerland goed is gevallen. Hij is blij met de nieuwe 
aanwas . De consignatie is geaccepteerd en er zijn ideeën over het versneld afbouwen.  
De expertise is weg, maar dit is goed opgepakt door de omliggende korpsen.  
Verder zijn de korpsen goed meegenomen en hij wil hier zijn complimenten voor uitspreken.  
Dhr. Kleinhuis spreekt zijn dank uit voor de complimenten. Hij is trots op het proces.  
De aandachtspunten zijn bekend en hier gaan we over in gesprek. Een paraatheid van 100% kan niet 
worden gegeven. Er dient te worden vertrouwd op de betrokkenheid van de vrijwilligers.   
De gesprekken met de posten over de tweede tankautospuit zijn lastig. De systemen zijn op dit 
moment nog niet ingericht om te kunnen monitoren. Ze worden hier ook niet voor gebruikt, aangezien 
het voor de mensen zelf is.  
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Zicht door middel van rapportages is iets waar je niet zoveel mee kunt, aangezien er dagelijks door 
de clusterhoofden naar paraatheid is gekeken. Er is behoorlijk geworven om het goede aantal te 
krijgen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in systemen die het makkelijker maken voor de vrijwilligers.  
Terugkomend op de vraag over implementatie in 2019 geeft hij aan dat hij de aanmoediging voelt. De 
paraatheid is speerpunt nummer 1. Hij wil afspreken om het gesprek te blijven voeren en bij 
onvoldoende vertrouwen kan het onderwerp terugkomen in de bestuurscommissie Veiligheid.  
Er is kritisch gekeken en efficiency geboekt. De opkomsttijden zullen worden gemonitord.  
T.a.v. ziekenhuizen geeft hij aan dat er gesprekken worden gevoerd in Drachten in het kader van 
Brandveilig leven. Dit geldt ook voor Heerenveen. In het ziekenhuis te Sneek heeft een oefening 
plaatsgevonden waarbij een mooie opbrengst heeft plaatsgevonden in het kader van elkaar leren 
kennen.  
Met betrekking tot versnelde consignatie geeft hij aan blij te zijn met de omgang omtrent dit 
onderwerp. Hij zal er alles aan doen om een afspraak te maken die past bij de opstelling van de 
vrijwilligers. 
T.a.v. het overdragen van expertise geeft hij aan dat hier een aantal onvolkomenheden in zaten. Dit 
dient eerst goed te worden ingeregeld. Er wordt nuchter gekeken of de goede dingen doen.  
De voorzitter geeft aan dat de werkelijkheid met het dekkingsplan 2.0 voor een deel is verbeterd. Het 
is van belang om in gesprek te blijven.  
Mevr. Waanders geeft aan blij te zijn met het antwoord. Volgens haar ligt het niet aan het proces. Ze 
wil nogmaals het belang van preventie onderschrijven en aangeven hier meer op in te zetten.  
Het neemt nog niet haar geuite zorgen weg, maar gaan hierover in gesprek.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
1. het concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vast te stellen en waarin we benadrukken:  
    a. dat we een netwerkorganisatie van brandweerposten zijn;  
    b. om samen paraat te zijn in deze netwerkorganisatie flexibele voertuigbezetting mogelijk is;  
    c. de voorwaarden voor flexibele voertuigbezetting uit te werken in het project Samen Paraat, zoals  
        aangegeven in de implementatie van het Dekkingsplan 2.0;  
    d. hiermee te voldoen aan artikel 3.1.5 van het Besluit veiligheidsregio’s;  
2. van de efficiencywinst à € 350.000 kennis te nemen;  
    a. de efficiencywinst te verrekenen met de financiële risico’s en op te nemen in de financieel  
         kaderbrief 2019-2022;  
3. het dagelijks bestuur te verzoeken het concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat voor zienswijzen   
    voor te leggen aan de Friese gemeenteraden en de aanliggende Veiligheidsregio’s;  
4. de definitieve vaststelling van het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat in het Algemeen Bestuur van  
    19 oktober 2017 te beogen. 
 
Continueren verificatie Openbaar Meldsysteem (OMS)-  meldingen  
Dhr. Kleinhuis geeft een toelichting en vraagt toestemming om het project voort te zetten.  
Mevr. van Selm geeft aan akkoord te zijn. Wel vraagt zij zich af, gelet op de geschetste daling van het 
aantal valse meldingen, om voor bepaalde tijd te verlengen in plaats van onbepaalde tijd en het 
onderwerp op de agenda te houden.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan om in de toekomst de verificatiecheck erin te houden. Zijn voorstel is dan 
ook om dit zo te houden en te rapporteren over voortgang en mogelijke ontwikkelingen.  
De voorzitter geeft aan om het voorliggende voorstel te handhaven en indien nodig kan het weer 
worden aangepast.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit de verificatie van Openbaar Meldsysteem (OMS)- meldingen 
door de MkNN voor onbepaalde tijd te continueren. 
 
Multidisciplinaire planvorming  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de plannen wettelijk vereist zijn. Aangezien het een afwijking van de 
eerder vastgestelde planning betreft wil hij het graag voorleggen.  
Dhr. van der Zwan vraagt zich af of voorliggende voorstel problemen op gaat leveren. Hij wijst op het 
later opstellen voor BASF. Verder vraagt hij zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot 
Wenau. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat het te maken heeft met ontwikkelingen en daarom wenselijk is om het 
plan later op te stellen. Volgend jaar zal worden gestart met WENAU.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
1.1 Het RBP Van Gansewinkel blijft in 2017 van kracht en wordt gezien de ontwikkeling naar een  
      laagdrempelige Brzo-inrichting dit jaar niet geactualiseerd.  
1.2 Eind 2017 wordt aan het bestuur een advies voorgelegd over de noodzaak van een  
      multidisciplinair plan voor het bedrijf Van Gansewinkel.  
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2.1 Het RBP BASF blijft in 2017 van kracht en wordt gezien de ontwikkeling naar meer/andere  
      rampscenario’s dit jaar nog niet geactualiseerd.  
2.2 In 2018 wordt het RBP BASF op basis van actuele rapportages geactualiseerd.  
3.1 Het RBP Motip Dupli wordt dit jaar op basis van actuele rapportages geactualiseerd. 
 
Proces opstellen regionaal risicoprofiel en beleids plan Veiligheid 2019- 2022  
De voorzitter geeft aan dat dit voorstel ter informatie voorligt. 
De dijkgraaf vraagt zich af waarom Harlingen en Ameland specifiek in het diagram worden genoemd. 
Mevr. Waanders vraagt zich af waar het thema terrorisme is opgenomen.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan graag gebruikt  te maken van de expertise tijdens de consultatie, zodat er 
een goed diagram ontstaat. Verder wordt er op dit moment ook landelijk gekeken naar de 
risicoprofielen. Een van de conclusies zal zijn dat het op dit moment voornamelijk een statisch 
document is wat dynamischer kan worden ingevuld.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
Kennis te nemen van het proces om te komen tot een regionaal risicoprofiel en beleidsplan Veiligheid 

9.  
•  
 
 
 
 
• 
• 

• 
 
• 

Terugblik Veiligheidsberaad dd. 2 juni 2017   
De voorzitter geeft aan dat er is gesproken is over de rol en positie van het Veiligheidsberaad.  
In het verleden zijn er af en toe vervelende discussies gevoerd. Conclusie is dat er sprake is van 
verlengd lokaal bestuur over strategische hoofdzaken. De minister is bij dit overleg aanwezig. Verder 
zal het dagelijks bestuur kleiner worden en zal de directeur meer eigen verantwoordelijkheden 
hebben.  
Dhr. van Bekkum geeft aan dat onderhandelingen bij VNG commissies blijven.  
De voorzitter geeft aan dat het goed is om zaken op elkaar af te stemmen en dit in de gaten te 
houden.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit onderwerp in oktober in het Veiligheidsberaad terug. Het rapport is 
inmiddels naar alle leden gestuurd. 
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
Kennis te nemen van de terugblik Veiligheidsberaad dd. 2 juni 2017 
 

10. 
• 

 
•  

 

Benoeming lid Agendacommissie en DB  
De voorzitter geeft aan dat het voorstel omtrent de benoeming is rondgestuurd en dat dhr. Gebben 
wordt voorgedragen.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit bij acclamatie: 
1. De heer L.J. Gebben te benoemen tot lid van de Agendacommissie Veiligheid 
2. Dhr. Gebben namens de Agendacommissie tevens af te vaardigen naar het DB 
3. De portefeuille van dhr. Van Bekkum in zijn geheel over te dragen aan dhr Gebben 
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12. 
• 
 
13. 
•  

Themasessie “Zorgcontinuïteit: kwetsbaarheid achter  de voordeur.” 
Mevr. Leijstra, clusterhoofd van de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân, geeft 
middels een presentatie een toelichting op het onderwerp. 
Dhr. van Bekkum geeft aan dat er steeds meer ouderen zijn en mensen die thuis blijven wonen. Hier 
dient aandacht voor te zijn.  
Dhr. van den Berg vraagt zich af wie bronhouder is voor de gegevens.  
Mevr. de Graaf geeft aan dat dit een heikel punt betreft ook in de zorg. Er dient een punt te zijn waar 
gegevens samen komen. Dit dient vooraf te worden geregeld met inachtname van de 
privacywetgeving. Hier is aandacht voor en tevens wordt gekeken en geleerd van diverse evaluaties.  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat we dit doen om ons voor te bereiden. Zelfredzaam is fluctuerend en 
vraagt steeds andere dingen. Landelijk is dit ook een vraagstuk waarbij een van de mogelijke 
oplossingen waarschijnlijk zal liggen in voorlichting.  
Dhr. van Bekkum reikt de suggestie aan van een mogelijke classificatie op gebouwen.   
De voorzitter memoreert tot slot het praktijkvoorbeeld van de Antillenflat waarbij behoefte was aan 
noodzakelijke medicijnen en dit in de praktijk erg lastig bleek.  
 
Rondvraag  
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


