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1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering om 14.03 uur.  
 

2. Conclusies AB vergadering 16 november 2016  
Het algemeen bestuur besluit: de conclusies ongewijzigd vast te stellen. 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

 
Kaderbrief incl. zienswijzen 
Het algemeen bestuur besluit: 
1.  Kennis te nemen van de zienswijzen op de kaderbrief 2018-2021 en te besluiten de kaderbrief 2018-   

 2021 ongewijzigd vast te stellen. 
2.  Kennis te nemen van de zienswijzen op de eerste begrotingswijziging 2017 en te besluiten de eerste 
        begrotingswijziging 2017 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Conceptresultaat 
Het algemeen bestuur besluit: kennis te nemen van het voorlopige resultaat van de VRF over het jaar 2016 
en het voorstel resultaatbestemming over het jaar 2016 
 
Conceptbegroting 2018 programma Organisatie 
Dhr Oostinga presenteert de belangrijkste elementen uit het programma Organisatie. 
Dhr. van Zuijlen vraagt zich af of er voldoende capaciteit is om de speerpunten te behalen.  
Dhr. Kleinhuis refereert naar een eerdere uitgevoerde benchmark en de gepleegde uitbreiding. Aan het 
einde van dit traject wordt hierover gerapporteerd. Ondertussen wordt doorgegaan met benchmarken.  
Dhr. van Bekkum wil benadrukken dat zijn zorg met name zit in de advisering. Wegens ontwikkelingen en 
daarmee toenemende druk dient dit niet te worden onderschat.  
Het algemeen bestuur besluit: 
De voorliggende concept tekst begroting 2018 voor het onderdeel Organisatie voor kennisgeving aan 
te nemen en de suggesties aan het dagelijks bestuur mee geven voor de opstelling van de 
concept begroting op 30 maart 2017. 
 

6. 
• 
 

Rondvraag    
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

7. 
• 

Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 14.19 uur.  
 
 
 
 

 
 
Besluitenlijst 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 
Datum 

 
: 

 
20 maart 2017   

Locatie :  Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden, de Ridderzaal 
 

Aanwezig: 

 

F.J.M. Crone (voorzitter)  
H. H. Apotheker (vicevoorzitter/ pfh. Brandweer) 
T. van Bekkum (pfh. IV/meldkamer) 

A. de Hoop 
W. van den Berg 

H. Oosterman (pfh. Crisisbeheersing) 
F. Veenstra (pfh. GHOR) 
G. Krol                                                                      
T.J. van der Zwan  
E. van Selm  
T. van Mourik 
G. Gerbrandy  
B. Bilker  
G. van Klaveren 
 

J.R.A. Boertjens  
E. van Zuijlen 
S. Heldoorn 
M.C.M. Waanders 
L.J. Gebben  
F. Bolhuis (Provinsje)  
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân) 
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)  
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)  
M. Kool (plaatsvervangend secretaris) 

Afwezig:  
C. Schokker- Strampel 
J. Liemburg 
D.J. Stellingwerf 
 

W.R. Sluiter 
J.B. Wassink 
I.L. Rozemeijer (directiesecretaris) 
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Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2017 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
F.J.M. Crone                                                                                     W.K. Kleinhuis 

   
 


