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Conceptbesluit
1. Kennisnemen van het beleidsplan Organisatie
2. Het dagelijks bestuur te adviseren het beleidsplan Organisatie samen met het beleidsplan Veiligheid
(en het beleidsplan Gezondheid via bestuurscommissie Gezondheid) voor zienswijzen aan te bieden
aan de Friese gemeenten

Inleiding
Veiligheidsregio Fryslân is van en voor de Friese gemeenten. Wij doen ons uiterste best om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de gemeentelijke gang van zaken. Vandaar ook dat de periode van
beleidsplannen aansluiten bij de raadsperiodes van gemeenten. Aangezien 2018 een verkiezingsjaar is,
is dit het moment om na te denken over de speerpunten voor de komende vier jaar.
Het beleidsplan beschrijft welke thema’s de komende vier jaar prioriteit krijgen. Het concept beleidsplan is
opgedeeld in een plan veiligheid en gezondheid. De overkoepelende thema’s die voor de gehele
organisatie gelden, zijn in een apart programma opgenomen.
Samengevat gaat het om de volgende onderwerpen en ambities:
- Digitale dienstverlening: 100% digitale dienstverlening voor de inwoners van Fryslân
- Duurzaam voorbeeldgedrag: In 2022 hebben we nul op de meter
- Uitstekend werkgeverschap: In 2020 zijn we een Great Place to Work
Omdat deze thema’s direct van invloed zijn op de praktijk van veiligheid en gezondheid, volstaat het niet
om deze alleen door het dagelijks bestuur te laten besluiten. Vandaar dat u vandaag naast het
inhoudelijke beleidsplan Veiligheid ook het conceptbeleidsplan Organisatie op de agenda vindt. Het
dagelijks bestuur stelt het concept beleidsplan Organisatie vast, op basis van de reacties in beide
agenda- en bestuurscommissies.

Beoogd effect
Een vastgestelde strategische koers van de Veiligheidsregio voor een veilig en gezond Fryslân.
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Argumenten
1.1 Het beleidsplan geeft richting en koers.
In het beleidsplan wordt de strategische koers en hoe we dit willen gaan bereiken beschreven. Het
vormt input voor de verschillende afdelingen binnen VRF en geeft de komende beleidsperiode
richting aan de uit te voeren werkzaamheden.
1.2 Het beleidsplan nodigt uit tot het nemen van actie
Door ook ambities te koppelen aan de thema’s nodigt het beleidsplan uit om grote stappen te zetten.
Daardoor denken we meer resultaten te kunnen bereiken dan alleen het beschrijven van de thema’s.
1.3 Het beleidsplan is opgesteld, mede op basis van instuifbijeenkomsten
Ook het programma Organisatie heeft zijn plek gekregen op de instuifbijeenkomsten, die
georganiseerd zijn voor raadsleden en bestuursleden. Mede op basis van de daar verkregen input
zijn de thema’s en ambities bepaald.

Kanttekeningen/risico’s
Het beleidsplan beschrijft de strategische koers en richting voor de komende beleidsperiode op
hoofdlijnen. Voor de concretisering van de plannen maken we gebruik van de jaarlijkse
(programma)begroting en kaderbrief. In de kaderbrief beschrijven we welke ontwikkelingen er zijn die
invloed hebben op deze thema’s, waarna we in de programmabegroting concrete doelen voor het
komende jaar bepalen.

Financiële consequenties
Voorlopig geen

Vervolgaanpak/uitvoering
Na behandeling in de agenda- en bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid stelt het dagelijks
bestuur, op basis van de gegeven reacties, het concept beleidsplan vast. Daarna wordt deze, samen met
het beleidsplan Veiligheid, inclusief risicoprofiel, en het beleidsplan Gezondheid, naar de gemeenten
gestuurd voor zienswijze. Uiterlijk 9 oktober dient de zienswijze ontvangen te zijn.
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