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W. van den Berg
N.I. Agricola
A. de Hoop
N.A. van de Nadort
E. Boonstra (Provinsje)
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)
M. Kool (secretaris bestuurscommissie Veiligheid)

J.B. Wassink
P. Van Erkelens (Wetterskip Fryslân)
W. van Gent

Onderwerp
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De heer Kleinhuis doet mededeling van het gesprek dat met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
(VBV) heeft plaats gevonden. Dit was een goed gesprek met een teleurstellende afloop, gelet op het
feit dat men bij het eerdere geuite standpunt blijft.
De voorzitter doet de mededeling dat dhr. Kool stopt als secretaris van de Bestuurscommissie
Veiligheid: hij gaat nu aan de slag als programmaleider binnen de afdeling Crisisbeheersing.
Conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 21 december 2017
N.a.v. het verslag doet Dhr. Veenstra mededeling van het gesprek dat heeft plaatsgevonden met het
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dit n.a.v. de samenloop van evenementen in de zomer en de
capaciteit vanuit de witte kolom. Er is afgesproken om op dit punt de evenementenkalender nogmaals
kritisch door te nemen. Verder wil hij benadrukken bij burgemeester om bewustwording bij afwijken
evenementenadvies.
De voorzitter vult aan dat er wordt gekeken naar de evenementenkalender en mogelijke knelpunten.
Mevr. Waanders geeft aan dat er bij de sinterklaasintocht bewust is afgeweken van het advies en wil
dit graag meenemen in de evaluatie.
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de burgemeester verantwoordelijk is. Vanuit de afdeling Crisisbeheersing
wordt een integraal advies gegeven aan gemeenten. In dit advies is al een afweging gemaakt en hij
benadrukt dat dit al beperkt is.
Dhr. de Hoop benadrukt dat bestuurders de besluiten nemen en dat het slechts adviezen zijn.
Mevr. Waanders wil graag een stevige inzet op evalueren om hiervan te leren.
Mevr. de Graaf geeft aan dat er ook op ambtelijk niveau overleg is geweest. Er is zorg voor wat
betreft de professionele verantwoordelijkheid en hier wil men aandacht voor vragen. Dit vraagstuk
dient breder te worden bekeken in verband met culturele hoofdstad dit jaar.
Mevr. Waanders geeft aan om niet alleen naar capaciteitsvraagstukken te kijken maar ook
inhoudelijk.
bestuurscommissie Veiligheid besluit:
- de conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 21 december 2017 vast te stellen

1

3.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4.
•
•
•
•
5.
•
•
•
•
•
•
•
•

6.
•
•
•

Themasessie: Evalueren
Mevr. Leijstra (clusterhoofd afdeling Crisisbeheersing) geeft een presentatie over het thema
evalueren. Ze geeft een toelichting over het proces van multidisciplinaire evaluaties, de uitkomsten en
de uitvoering van burgerbelevingsonderzoeken.
Mevr. Selm geeft n.a.v. een incident in haar gemeente aan dat er een prachtig rapport is opgeleverd
en dat burgerbeleving een mooie toevoeging aan het geheel is.
Dhr. Sluiter doet de suggestie om bij beleving ook de rol van de burgemeester in combinatie met de
Hulpdiensten. Het zichtbaar aanwezig zijn voor een burgemeester in combinatie met een duiding
door hulpdiensten helpt in het proces.
Dhr. Apotheker geeft aan dat er een relatie is met de netwerksamenleving en daarin een rol voor de
burgemeester. Het is interessant om de beleving van de verschillende actoren in kaart te brengen.
Dhr. van de Nadort geeft aan dat bij de brand in Wolvega er sprake was van rumoer over o.a. de
opkomst van de brandweer. Hier dient voldoende aandacht voor te zijn. Dit heeft te maken met
beleving. De keuzes die vanuit professionaliteit worden gemaakt, worden door de omgeving niet altijd
begrepen. Hulpdiensten kunnen dit duiden en dienen aandacht te hebben voor het feit waarom men
iets heeft gedaan.
Mevr. Waanders geeft vanuit haar ervaring aan dat het ook een mogelijkheid is om na een incident
een aantal dagen later met hulpdiensten opnieuw langs te gaan om uitleg te geven en een gesprek te
voeren. Dit heeft volgens haar goed gewerkt.
De voorzitter vult aan dat dit niet altijd mogelijk is gelet op het doen van onderzoek en de uitkomsten
ervan. Dan is het van belang om aan te geven dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd.
Dhr. Gebben geeft aan dat burgerbelevingsonderzoeken een fantastische manier zijn en een unieke
methode om kritisch te kijken. Hij is nieuwsgierig naar hulpverlening die uit het publiek zelf ontstaat.
Wellicht kan op basis van uitkomsten uit burgerbelevingsonderzoeken hiervan worden geleerd. Het
vraagt namelijk om op een andere manier met de maatschappij om te gaan.
Mevr. van Selm benadrukt om vooral het doel in de gaten te houden. Dit is om te leren en geen
verantwoording.
Belevingsonderzoek Brandweer Fryslân
Dhr. Kleinhuis geeft middels een presentatie een toelichting.
Dhr. Gerbrandy vraagt zich of de genoemde gemiddelde leeftijd zorgwekkend is.
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat er een grote groep 50 jaar of ouder is en er dus sprake zal zijn van een
grote uitstroom.
De bestuurscommissie veiligheid besluit:
Kennis te nemen van belevingsonderzoek Brandweer Fryslân
Zienswijzen kaderbrief 2019- 2022
De heer Gebben geeft aan dat een groot aantal raden inmiddels hebben aangegeven geen
zienswijzen in te dienen. Er volgt een reactie op genoemde punten die in een aantal zienswijzen naar
voren komen. Over het algemeen is er sprake van een mooie opbrengst.
Dhr. Sluiter geeft aan dat de gemeenteraad Harlingen geen zienswijzen zal indienen.
Dhr. Gerbrandy vraagt aandacht voor de reactietijd.
Dhr. van Mourik had graag gezien dat er ook een advies was uitgebracht een concept reactie.
Dhr. Oostinga geeft aan dat er twee inhoudelijke zienswijzen zijn binnengekomen en dat er een
concept reactie is opgesteld en nagezonden naar alle leden.
Dhr. Gebben geeft aan dat de reactie te laat is nagezonden.
Mevr. van Selm geeft aan dat Opsterland geen zienswijze zal indienen.
De bestuurscommissie veiligheid besluit:
Het dagelijks bestuur/ het algemeen bestuur, voor wat betreft het onderdeel veiligheid, te adviseren:
1. de ontvangen zienswijzen van de gemeenten Leeuwarden en Ooststellingwerf volgens de reactie
in de oplegnotitie te beantwoorden;
2. de overige ontvangen gemeentelijke zienswijzen voor kennisgeving aan te nemen.
Jaarrekening (inhoudelijke veiligheid)
De voorzitter geeft aan dat het dagelijks bestuur eind maart de jaarrekening bespreekt. Vandaag
betreft het bespreking voor het onderdeel veiligheid.
Dhr. Gerbrandy wil graag aandacht vragen voor het ambtelijk niveau. Hij doelt met name op de
contacten tussen ambtenaren van gemeenten en VRF. Het gevoel bestaat dat dit uit elkaar aan het
groeien is.
Dhr. Sluiter sluit zich hierbij aan.
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Dhr. Gebben vult aan dat het gaat om de ambtenaren AOV/IVZ. Zij hebben sterk het gevoel op
afstand te staan en wil hier aandacht voor vragen.
Dhr. van de Nadort vraagt zich af wat de consequenties zijn van het genoemde op pagina 8 “De
toename van het aantal adviesaanvragen doet een fors beroep op de beschikbare personele
capaciteit”.
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat er sprake is van een forse druk. Dit betekent dat er sprake is van minder
ongevraagd adviezen.
Mevr. van Selm doet de suggestie om de post “overig” op pagina 11 nader toe te lichten.
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit een opeenstapeling is van een aantal kleinere zaken.
Mevr. Waanders vraagt zich af “37 % op tijd” welke norm het op pagina 10 betreft.
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit de wettelijke norm betreft.
De bestuurscommissie veiligheid besluit:
1. De concepttekst programma Veiligheid voor de jaarrekening 2017 te onderschrijven en het DB/AB
te adviseren deze vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de duiding van het resultaat over 2017 van het programma Veiligheid
Concept begroting 2019 (inhoudelijk veiligheid)
De voorzitter geeft aan dat er nu gelegenheid is om de conceptteksten voor het programma
Veiligheid te bespreken en desgewenst opmerkingen mee te geven aan het dagelijks bestuur.
Mevr. Waanders vraagt zich af waarom activiteiten uit 2017 specifiek worden genoemd. Verder
vraagt zij zich af wat de betekenis van de afkorting DOIV is en of er niet een percentage dient te
worden genoemd bij de ontwikkeling van beleid STOOM.
Dhr. Kleinhuis geeft dat er is teruggekeken op het laatste jaar middels een kort overzicht met
activiteiten en dat hier een koppeling is met 2019.
Dhr. van de Nadort vraagt zich af wat de rol van de afdeling Crisisbeheersing is bij AVE en
kwetsbaarheid achter de voordeur. Verder geeft aan dat het uitgangspunt c op pagina 3 geen doel op
zich dient te zijn maar een middel.
Mevr. de Graaf geeft aan dat het erom gaat hoe de crisisorganisatie zich dient te verhouden ten
opzichte van kwetsbaarheid. Ten aanzien van AVE is er sprake van ondersteuning vanuit VRF.
Dhr. Sluiter geeft aan dat hij het gevoel heeft dat er op het terrein van sociale veiligheid steeds meer
wordt opgetuigd.
Dhr. Gebben wil graag het signaal afgeven dat op ambtelijk niveau niet zaken dubbel dienen te
worden uitgevoerd.
De voorzitter constateert dat dit terechte signalen zijn die worden geuit. Er zijn voor deze
vraagstukken eerder conferenties georganiseerd en zijn in deze vergadering geen discussiepunten.
De bestuurscommissie veiligheid besluit:
De concepttekst programma Veiligheid voor de begroting 2019 te onderschrijven en het DB/AB te
adviseren deze vast te stellen.
Benoeming leden Agendacommissie Veiligheid
De voorzitter geeft een korte toelichting.
De bestuurscommissie veiligheid besluit:
1. De heer F. Veenstra te benoemen tot lid van de Agendacommissie Veiligheid namens regio ZuidWest.
2. De heer R. Sluiter te benoemen tot lid van de Agendacommissie Veiligheid namens regio NoordWest
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Terugblik Veiligheidsberaad dd. 21 december 2017
De voorzitter geeft aan dat er is gesproken is over herpositionering van het Veiligheidsberaad.
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Rondvraag
Mevr. Waanders wil graag aandacht vragen voor de nieuwe gemeenteraden. Zij dienen op de hoogte
te worden gebracht alle ontwikkelingen en een algemene introductie.
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat men in gesprek is met griffiers over hoe dit te organiseren.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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