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Conceptbesluit
1. Kennis te nemen van de zienswijzen van Weststellingwerf en Ooststellingwerf
2. De voorgestelde reacties vast te stellen
3. Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân te adviseren om de jaarrekening 2017, eerste
begrotingswijziging 2018 en begroting 2019, wat betreft het programma Veiligheid ongewijzigd voor
te leggen aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Inleiding
In de zienswijzen van Weststellingwerf en Ooststellingwerf worden inhoudelijke opmerkingen gemaakt
over het programma Veiligheid (zie bijlagen). Wij stellen voor om onderstaande reactie te geven op de
gemaakte opmerkingen.
Afstoten hulpverleningsvoertuigen (Weststellingwerf)
In dekkingsplan 2.0 Samen Paraat is onder meer gekeken naar uniformering van voertuigen en het
daarbij eventueel afstoten van bestaande ineffectieve voertuigen. Mede hierdoor is in het dekkingsplan
een besparing gerealiseerd op het bestaande materieel. De taak die voorheen werd uitgevoerd door een
hulpverleningsvoertuig, kan tegenwoordig worden uitgevoerd door de tankautospuit. Voor specialistische
hulpverleningstaken is nog wel een hulpverleningsvoertuig met kraan nodig. In Fryslân zijn vijf van deze
voertuigen nodig in plaats van de beschikbare drie. De hulpverleningsvoertuigen zonder kraan zullen
worden afgestoten omdat hiervan geen gebruik meer zal worden gemaakt. Per saldo zijn er minder
voertuigen nodig voor de hulpverleningstaken. De reden dat er niet gefaseerd wordt afgestoten is
vanwege uniformiteit in de gehele provincie en het efficiënter gelijktijdig kunnen aanschaffen van twee
hulpverleningsvoertuigen met kraan (conform voorstel dekkingsplan zoals destijds aan u voorgelegd).
Legitimatie onderwerpen Crisisbeheersing (Weststellingwerf en Ooststellingwerf)
De Afdeling Crisisbeheersing heeft een aantal reguliere taken, zoals vakbekwaamheid
crisisfunctionarissen, planvorming en evenementenadvisering. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig
met een aantal prioritaire thema’s:
- Cyber
- uitval vitale voorzieningen
- terrorismegevolgbestrijding
- implementatie van de “AVE-systematiek” (Aanpak voorkoming Escalatie) bij gemeenten
- voorbereiding op – dreigende – overstroming en ernstige wateroverlast
De legitimatie van deze thema’s is gebaseerd op landelijk beleid (Strategische Agenda van het
Veiligheidsberaad en kaders Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) en beleid van de Friese
gemeenten. Zo heeft VRF van de Friese gemeenten de opdracht gekregen om te ondersteunen bij de
implementatie van de AVE-systematiek. Voor dit laatste thema is voor de duur van het project (juli 2017 –
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juli 2019) een projectleider aangesteld. Deze is deels werkzaam bij de Afdeling Crisisbeheersing en deels
werkzaam bij de GGD. De projectleider verbindt partijen zoals GGD, Veiligheidshuis en Sociaal domein
Friesland met elkaar om gemeenten beter te kunnen ondersteunen en (dreigende) escalaties te
voorkomen. Er is geen sprake van overlap in de werkzaamheden, wel van raakvlakken.
Private samenwerking als doel Crisisbeheersing (Weststellingwerf)
Het is de taak van de afdeling Crisisbeheersing om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking
tussen gemeenten, crisispartners, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers. Samen veilig is ons motto
en gezamenlijk bereiden we ons voor op (sluimerende) crises. De afdeling Crisisbeheersing werkt
inmiddels samen met een beperkt aantal private partners (vitale infrastructuur, watersportondernemers).
Deze publiek-private samenwerking is een middel (en geen doel op zich) om Fryslân veiliger en gezonder
te maken. Zo gaan we bijvoorbeeld ook samenwerkingsafspraken maken over rampen en crises met de –
private – vervoerders (bus en trein).
Meer verantwoording op outcome dan op output Crisisbeheersing (Weststellingwerf)
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de begroting in te richten op “outcome-doelen”. In de
programmabegroting 2019 heeft de afdeling Crisisbeheersing voor de eerste keer haar outcome-doelen
benoemd:
- proactief reageren op nieuwe ontwikkelingen
- risico’s en innovaties in de maatschappij
- in kaart brengen van de beleefde kwaliteit bij crisisfunctionarissen, gemeenten, partners en
burgers.
Daarnaast legt de afdeling verantwoording af over de reguliere bedrijfsprocessen. De verantwoording
over het programma Crisisbeheersing (zowel outcome als output) vindt plaats via de reguliere planningen controlcyclus (vergaderingen bestuurscommissies, bestuursrapportages en jaarrekening/ jaarverslag).
Beleidsplannen (Ooststellingwerf)
Op grond van artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s moet VRF een beleidsplan Veiligheid (brandweer
en crisisbeheersing) maken. Basis voor dit beleidsplan is het wettelijk verplichte Regionaal Risicoprofiel
dat bedoeld is om inzicht te geven in de aanwezige risico’s. Er is geen wettelijke verplichting voor een
beleidsplan Gezondheid. In lijn met de ‘veiligheidskant’ van onze organisatie heeft het bestuur ervoor
gekozen om ook voor ‘gezondheid’ een beleidsplan te maken.
VRF is verplicht om zienswijzen van gemeenten te vragen op het Regionaal Risicoprofiel. VRF kiest
ervoor om het verzoek om zienswijzen te verbreden naar het totale meerjarenbeleidsplan, inclusief het
Regionaal Risicoprofiel. Elke raad krijgt één keer per raadsperiode het verzoek een zienswijze te geven
op het meerjarenbeleidsplan. De zienswijzeperiode loopt dit keer van juli-oktober 2018.
Het beleidsplan beschrijft de strategische koers en richting voor de komende beleidsperiode op
hoofdlijnen. De daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van werkzaamheden komt terug in de kaderbrief
en de begroting. De documenten sluiten dus op elkaar aan en staan niet op zichzelf.
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