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 Onderwerp 

1. Opening en mededelingen  

•  
 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.   
 

2. 

•  
 

•  
 

•  

Conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 19 oktober 2017    
Mevr. Waanders geeft aan dat de formulering van de laatste zin op pagina 2 enige tekstuele 
aanpassing behoeft. De voorzitter geeft aan om dit aan te passen in het verslag.  
De heer van de Nadort vraagt zich af of het overleg met AOV’ers heeft plaatsgevonden. Verder doet 
hij het verzoek om zijn afkorting bovenaan het verslag aan te passen. 
Dhr. van der Zwan geeft aan dat er in januari nog een overleg zal plaatsvinden.  

•  
 
 

De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 
- met inachtname van bovengenoemde aanpassing de conclusies van de vergadering BC Veiligheid    
  dd. 21 december 2017 vast te stellen. 
 

3. 

•  
 

•  
 
  
 

 
 

 
 

 

Mededelingen  
De heer Sluiter doet mededeling van het feit dat mevr. van den Broek, op dit moment afdelingshoofd 
Crisisbeheersing, aan de slag zal gaan bij gemeente Harlingen als gemeentesecretaris.  
Dhr. Kleinhuis doet mededeling van het belevingsonderzoek brandweer. Inmiddels is de duiding 
bekend en zal dit tevens een thema zijn tijdens de wintertour in februari. Hij geeft aan tevreden te zijn 
over de uitkomsten. Verder doet hij mededeling van een brief die is gestuurd vanuit de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers (VBV). Inmiddels is er contact geweest met de voorzitter van de VBV en is 
aangegeven dat de timing en inhoud van de brief als een verrassing kwam. In januari zal een gesprek 
plaatsvinden. Tot slot doet hij mededeling van de zorg die door het Regionaal Overleg Acute Zorg 
(ROAZ) is geuit over de samenloop van evenementen in 2018. Vanuit het bestuur zal een gesprek 
plaatsvinden met het ROAZ.  
 

4.  

•  
 

 

•  
 

•    
 

•  

Regionaal Risicoprofiel  
Dhr. Kleinhuis licht toe dat het Regionaal Risicoprofiel (RRP) in een interactief proces is opgesteld in 
samenspraak diverse samenwerkingspartners. De intentie is om het RRP in combinatie met het 
beleidsplan ter consultatie aan te bieden.  
Dhr. Wassink geeft aan dat hij het risico betreffende vaarroutes op de Noordzee mist. Als voorbeeld 
noemt hij het overboord slaan van containers op zee.  
Dhr. de Groot geeft inhoudelijk toelichting over de methodiek en waarom dit specifieke scenario niet 
is opgenomen. Mevr. van den Broek benadrukt dat preparatie al gaande is op het effect.   
Dhr. Kleinhuis geeft aan dit aandachtspunt mee te nemen in het vervolgtraject en hierover nog in 
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•  

•  
 

 
 
 
 

 
 
 

5. 

•  
 

•  
 
 
 

6. 

•  
 

•  
 
 
 
7.  

•   

•  

•  
    

•  
       

 

•  

gesprek te gaan.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
1. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerprapportage Regionaal Risicoprofiel; 
2. De ontwerprapportage Regionaal Risicoprofiel te gebruiken bij het verdere traject voor de 
    totstandkoming van het beleidsplan Veiligheid 2019- 2022; 
3. De wettelijke consultatieronde van het ontwerp Regionaal Risicoprofiel gelijktijdig te laten 
    plaatsvinden met de consultatieronde van het Beleidsplan Veiligheid in oktober 2018; 
4. Definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden in de Bestuurscommissie Veiligheid 14  
    november 2018.     

 
Systeemtest  
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit resultaten van de jaarlijkse systeemtest betreffen. Het scenario is 
goed verlopen en de conclusie is dan ook dat de crisisorganisatie staat.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
1. Het testrapport “systeemtest 2017” vast te stellen. 
2. Het testrapport ter validatie voor te leggen aan de Inspectie. 

 
Zorgcontinuïteit  
Mevrouw de Graaf geeft een inhoudelijk toelichting en benadrukt dat het de rol van de Directeur 
Publieke Gezondheid is om het bestuur hierover te informeren. 
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
Kennis te nemen van de Inzet in het kader van de opgeschaalde zorg en hun voorbereiding daarop 
op grond van de “Friese visie op zorgcontinuïteit’ en artikel 33, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s. 
 
Kaderbrief 2019-2022 
Dhr. Gebben licht de inhoud van de kaderbrief in het kort toe.  
Dhr. van de Nadort vraagt zich af of de organisatie in staat om de investeringen aan te kunnen.  
Mevrouw Waanders en dhr. van den Berg vragen aandacht voor het onderwerp 
bluswatervoorziening. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat er met betrekking tot het onderwerp investeringen goed is gekeken of we 
dit aan kunnen. Met betrekking tot het onderwerp bluswatervoorziening geeft hij aan dat er op dit 
moment niet sprake is van een probleem. Wel wordt nagedacht en onderzoek gedaan. De genoemde 
aandachtspunten worden in het vervolg meegenomen.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit:  
Het Dagelijks Bestuur te adviseren de concept Kaderbrief 2019-2022 voor zienswijzen aan te bieden 
aan de Friese gemeenten. 
  

8. 

•   
  
9. 

Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


