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Aanwezig:  

F.J.M. Crone (voorzitter) T.R. Piersma 

L.J. Gebben (pfh. FPO) E. van Selm 

H. Oosterman (pfh. Crisisbeheersing) W.R. Sluiter 

N.I. Agricola M.C.M. Waanders 

W. van den Berg J.B. Wassink 
G. Gerbrandy E.A. van Zuijlen 

N.A. van de Nadort T.J. van der Zwan 

  

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris) 

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)  

J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)  

I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)  

  

Afwezig:  

D. A. Fokkema (vz. BC G) A. de Hoop 

P. Maasbommel (pfh. IFS) G. Krol 

F. Veenstra (pfh GHOR) J. Liemburg 

H.H. Apotheker (pfh BRW) T. van Mourik 
B. Bilker C. Schokker-Strampel 
J.R.A. Boertjens P. van Erkelens (Dijkgraaf)  
W. van Gent   

  

  
1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering om 11.05 uur. 
 

2. Ingekomen stukken 
- 

3. Conclusies AB vergadering 19 oktober 2017 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Kaderbrief 
Mw. De Graaf meldt dat het voorstel was om VoorZorg op te nemen in het basispakket en 
daarmee in de kaderbrief. De bestuurscommissie heeft besloten om eerst een jaar ervaring op te 
doen met VoorZorg. Waarschijnlijk komt er volgend jaar opnieuw een voorstel om VoorZorg op te 
nemen in de kaderbrief vanaf 2020. 
Dhr Van de Nadort stelt vragen over de haalbaarheid van geplande investeringen, inzet op thema 
zorg en veiligheid en de inzet op betrouwbaarheid van gegevens. 
Mw. De Graaf licht toe dat de GGD een vangnetfunctie heeft voor personen met verward gedrag. 
In dat kader worden nu pilots gedaan met wijk-GGD (Heerenveen, Harlingen). Afhankelijk van de 
resultaten uit de pilots wordt dit breder opgepakt. 
Het verbeteren van de betrouwbaarheid van gegevens krijgt inderdaad voorrang boven uitvoerend 
werk, maar altijd in overleg met de gemeente. 
De realisatie van de geplande investeringen wordt gemonitord. 
 

5. Onderzoek ondersteunende diensten VRF door Beren schot 
Dhr Gebben licht de bedoeling van het onderzoek toe. Dhr Oosterman vraagt naar de 
meerwaarde, aangezien de VRF het goed doet. Dhr Crone geeft aan dat in 2014 tijdelijk extra 
budget beschikbaar is gesteld en dat nu onderbouwing nodig is voor het vervolg. Bovendien was 
in 2014 sprake van een nieuwe organisatie en is de VRF nu vier jaar verder. De vraag is of het 
efficiënter kan, of dat sprake is van tekorten. 
 

6. Invullen leden commissies VRF 2018 e.v. 
Dhr Crone vraagt aandacht voor diverse wisselingen in de commissies. Hij vraagt alle leden na te 
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denken over de eigen wensen en positie en geeft aan dat hierover in het DB ook gesproken is.  
Dhr. Sluiter meldt zich aan als belangstellende. 
 

7. Rondvraag 
- 

8. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 11.14 uur 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 december 2017 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
F.J.M. Crone                                                                                     W.K. Kleinhuis 

   
 


