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Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Dhr. Apotheker 

Auteur Dhr. Kleinhuis 

Bijlagen 1. Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat 

2. Reactienota zienswijzen concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat 

Vergaderdatum 19 oktober 2017 

Agendapunt       

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

Projectgroep Dekkingplan 2.0, Klankbord-groep 

medewerkers/vrijwilligers, Klankbordgroep leidinggevenden, Stuurgroep 

Dekkingsplan 2.0, MT Brandweer en DT.  

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De reactienota zienswijzen concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vast te stellen;  

2. het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vast te stellen, waarin we benadrukken: 

a. dat we een netwerkorganisatie van brandweerposten zijn; 

b. dat flexibele voertuigbezetting mogelijk is om samen paraat te zijn in deze netwerkorganisatie; 

c. dat de voorwaarden voor flexibele voertuigbezetting in het project Samen Paraat uitgewerkt 

worden, zoals aangegeven in de implementatie van het Dekkingsplan 2.0; 

d. dat we hiermee voldoen aan artikel 3.1.5 van het Besluit veiligheidsregio’s; 

3. kennis te nemen van de efficiencywinst van € 350.000,- en de verwachte uitzetting in de komende 

beleidsperiode en deze op te nemen in de Kaderbrief 2019-2022. 

 
Inleiding 

De Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 13 juli 2017 het concept Dekkingsplan 2.0 vastgesteld.  
Het Dekkingsplan 2.0 zorgt voor een veilige, effectieve en efficiënte repressieve brandweerorganisatie, 
afgestemd op de risico’s in Fryslân. Deze organisatie is gebaseerd op vrije instroom door vrijwilligers en 
alle brandweerposten zijn van toegevoegde waarde. 
 
Het concept Dekkingsplan 2.0 is voor zienswijze voorgelegd aan de Friese gemeenten en aanliggende 
Veiligheidsregio’s. Er zijn 21 gemeenten die geen inhoudelijke zienswijzen hebben ingediend. De 
gemeenten Dongeradeel, Heerenveen en Smallingerland hebben een inhoudelijke zienswijze ingediend. 
Op de financiën, die samenhangen met het concept Dekkingsplan 2.0, zijn door zeven gemeenten 
zienswijzen ingediend. De aanliggende veiligheidsregio’s hebben geen zienswijzen ingediend.  
 
Zienswijzen 
In de reactienota is een overzicht weergegeven van de zienswijzen per gemeente en veiligheidsregio.  
De ingediende zienswijzen zijn gekoppeld aan het betreffende resultaat uit het Dekkingsplan 2.0. Hieruit 
volgt dat er zes zienswijzen zijn en deze zijn voorzien van reactie. 
Het advies van de stuurgroep is om het Dekkingsplan 2.0 ongewijzigd vast te stellen. 
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Hieronder is kort de zienswijze en reactie weergegeven. Een uitgebreide toelichting staat in de 
reactienota. 
 
Zienswijze 1: garantie dat kwaliteit van veiligheidszorg minimaal op hetzelfde niveau blijft. 
Het Dekkingsplan 2.0 is gebouwd op basis van de vastgestelde uitgangspunten. In het Dekkingsplan 2.0 
zijn op basis van deze uitgangspunten de huidige en nieuwe prestaties  weergegeven. Op alle taken 
(behalve de meetploeg) is de prestatie verbeterd of gelijk gebleven. 
Reactie: zienswijze overnemen.  
 
Zienswijze 2: 2e TS standaard ingemeld houden en opnemen in kazernevolgordetabel (KVT). 
Uit zienswijze 1 blijkt dat het standaard inmelden van de 2e TS niet nodig is om het kwaliteitsniveau van 
veiligheidszorg op hetzelfde niveau te houden. Dekkingsplan 2.0 toont aan dat alle posten van 
toegevoegde waarde zijn. Twee TS-en per post zijn niet noodzakelijk omdat de TS van de buurpost 
binnen de norm ter plaatse kan zijn als 2e TS. Het behouden van een 2e TS zoals in de zienswijze wordt 
voorgesteld, raakt het fundament van het concept Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat! Het heeft direct 
negatieve invloed op de toegevoegde waarde van buurposten én op de spreiding van de specialismen. 
Het doet ook afbreuk aan het draagvlak van het plan bij de repressieve medewerkers, de betrokkenheid 
en inzet van de klankbordgroepen én instemming en draagvlak bij het merendeel van de gemeenteraden. 
Het wel aanpassen van het Dekkingsplan 2.0 op deze zienswijze betekent dat het Dekkingsplan 2.0 
opnieuw gebouwd moet worden en voor zienswijzen aangeboden moet worden aan de gemeenteraden. 
Reactie: zienswijze niet overnemen.  

 
Zienswijze 3: omzetten van 2e TS naar reservevoertuig uitstellen tot 2019. 
Zienswijze komt voort uit zorg over paraatheid. Er wordt aanbevolen om de huidige situatie nog eens 
nader onder de loep te nemen en extra te monitoren. Paraatheid is voortdurend onderwerp van gesprek 
tussen clusterhoofd, ploegleider en ploegleden. De paraatheid wordt gemonitord en er worden 
maatregelen getroffen indien de paraatheid onvoldoende dreigt te worden. Het Dekkingsplan 2.0 
garandeert de opschaling van de 2e TS uit het netwerk van brandweerposten. Voor de plaatsen waar de 
2e TS van een post weggaat, is specifiek gekeken hoe het staat met de paraatheid van de aangrenzende 
posten. Die is nu als goed te kwalificeren. Een ander belangrijk punt is dat het uitstellen niet bijdraagt aan 
de onderlinge relatie en het vertrouwen in elkaar. De samenwerking tussen posten wordt niet 
gestimuleerd terwijl deze noodzakelijk is voor een veilige en effectieve inzet. Juist de onderlinge relatie, 
vertrouwen en samenwerking tussen buurposten is van belang in het netwerk van brandweerposten. 
Reactie: zienswijze niet overnemen. 
 
Zienswijze 4: eerder voorzien in implementatie van ‘slimmer alarmeren’ en ‘uitruk op maat’.  
De projecten ‘slimmer alarmeren’ en ‘uitruk op maat’ starten meteen aan het begin van de 
implementatieperiode in het eerste kwartaal van 2018.  
Reactie: zienswijze overnemen. 
 
Zienswijze 5: op korte termijn plan van aanpak ziekenhuis Tjongerschans aanbieden. 
Het aanbieden van een plan van aanpak is voorzien in het eerste kwartaal van 2018. 
Er komt een plan van aanpak voor de ziekenhuizen Nij Smellinghe en Tjongerschans. 
Reactie: zienswijze overnemen. 
 
Zienswijze 6: financiële uitwerking voorzien van meer uitgebreide onderbouwing. 
Aan de gevraagde verdere uitwerking van de financiën en meer in het bijzonder de kapitaallasten zullen 
wij gehoor geven middels de kaderbrief die eind dit jaar wordt opgesteld. Daarin zal in de 
meerjareninvesteringsplanning concreet worden aangegeven om welke investeringen het gaat en hoe die 
in de begroting een plek krijgen. Uiteraard zal het proces om de begroting vast te stellen op de 
voorgeschreven wijze worden uitgevoerd zodat het Algemeen Bestuur een afgewogen integrale 
beoordeling van de begroting kan maken. 
Reactie: zienswijze overnemen. 
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Beoogd effect 

Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat wordt voldaan aan artikel 14 van de Wvr en 
wordt vastgelegd welke opkomsttijden in de regio van de brandweer verwacht kunnen worden. Daarnaast 
biedt het dekkingsplan inzicht in de positionering van kazernes, de meest efficiënte spreiding van 
materieel en de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de risico’s.  
 

 
Argumenten 

1.1 Hiermee wordt conform de wet recht gedaan aan de positie en inspraak van de gemeenteraden. 

Ook buiten deze wettelijke vereiste wil Veiligheidsregio Fryslân actief in verbinding zijn met de 

gemeenteraden van de Friese gemeenten. In het proces zijn daarom ook raadsinformatieavonden 

georganiseerd over het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat. 

2.1 Hierdoor wordt invulling gegeven aan artikel 14 van de Wvr. 

Vaststelling van de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de 

aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en 

maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen. 

2.2  Hierdoor wordt invulling gegeven aan de opdracht voor het project Dekkingsplan 2.0. 

De brandweerzorg in Fryslân is veilig, efficiënt en effectief ingericht. De uitkomsten van RemBrand 

zijn betrokken. Er is inzicht in positionering van kazernes, de meest efficiënte spreiding van taken en 

materieel en de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de risico’s. De organisatie is 

paraat waarin alle posten toegevoegde waarde hebben. 

3.1 Hierdoor wordt duidelijk dat het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat efficiencywinst oplevert 

Het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat is op basis van de vastgestelde uitgangspunten opgesteld. Het 

blijkt dat door een efficiënte spreiding van taken en materieel en de gewenste beschikbaarheid van 

vrijwilligers er structurele efficiencywinst is.  

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

Het opvangen van de financiële risico’s is noodzakelijk om het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat uit te 
kunnen voeren. 

 
Financiële consequenties 

Het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat levert structureel een efficiencywinst op van € 350.000,-. Brandweer 
Fryslân kent een aantal financiële risico’s, dat bekend is bij de gemeenten. Deze risico’s zijn de afgelopen 
jaren opgenomen in onder meer de kaderbrieven en onderwerp van gesprek geweest in het bestuur. 
Hoewel het structurele en door het bestuur onderkende risico’s zijn, is besloten deze pas definitief te 
verwerken in de begroting zodra het Dekkingsplan 2.0 inzicht geeft in wat daadwerkelijk nodig is voor de 
beredeneerde en toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân.  
In de Kaderbrief 2019, de opmaat naar de begroting 2019-2022, zullen de financiële consequenties van 
het Dekkingsplan 2.0 die zich voordoen in deze periode, worden voorgelegd. Daarin zal in de 
meerjareninvesteringsplanning concreet worden aangegeven om welke investeringen het gaat en hoe die 
in de begroting een plek krijgen.  
Uiteraard zal het proces om de begroting vast te stellen op de voorgeschreven wijze worden uitgevoerd 
zodat het Algemeen Bestuur een afgewogen integrale beoordeling van de begroting kan maken. 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling volgt de implementatie van het Dekkingsplan 2.0. Dit zal in samenwerking gebeuren met 

de betreffende posten. 



 
Communicatie 

Vaststelling van het Dekkingsplan 2.0 zal via de normale wijze worden gecommuniceerd. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


