B E S L UI TE NLI JS T
Bestuurscommissie Veiligheid
Datum
Locatie

:
:

20 juni 2018
HTW, Leeuwarden

Aanwezig:
F.J.M. Crone (voorzitter)
L.J. Gebben (pfh MkNN)
F. Veenstra (pfh GHOR)
N.I. Agricola
M.A. Berndsen-Jansen
G. Gerbrandy
T. van Mourik

N.A. van de Nadort
M.C.M. Waanders
T.J. van der Zwan
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)
I. Rozemeijer (secretaris bestuurscommissie Veiligheid)
E. Boonstra (Provinsje)

Afwezig:
W.R. Sluiter (pfh Brandweer)
H. Oosterman (pfh Crisisbeheersing)
H.H. Apotheker
B. Bilker
W. van den Berg
A. de Hoop

W. van Gent
C. Schokker-Strampel
E. van Selm
B. Wassink
S. Kromdijk (OM)
P. van Erkelens (Wetterskip)

1.

Opening en vaststellen agenda
15.00 uur.

2.

Benoemen lid Auditcommissie
De bestuurscommissie benoemt mw. E. van Selm tot lid van de Auditcommissie.

3.

Conclusies van 22 februari jl.
De bestuurscommissie stelt de conclusies vast.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
De bestuurscommissie neemt kennis van de ingekomen stukken.
Toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing
Dhr Kleinhuis licht toe dat de Inspectie nadenkt over vernieuwing van de eigen rol; de fase waarin
alleen met ‘vinklijstjes’ werd gewerkt is voorbij. Hoe de nieuwe werkwijze er uit komt te zien is nog niet
duidelijk. Dhr Van Mourik vraagt om in 2019 nog eens terug te komen op de bevindingen van het
onderzoek en de nieuwe werkwijze van de Inspectie. Via de Staat van de Rampenbestrijding komt dit
zeker weer langs bij de bestuurscommissie.
Veiligheidsberaad
Dhr Crone geeft aan dat landelijk er een intensieve discussie plaats gaat vinden over vrijwilligers,
aantallen, vakvereisten, inzetbaarheid en de gevolgen van de Wnra (wijziging status vrijwilligers). De
discussie zal gevoerd worden via de Brandweerkamer. Dhr Sluiter vertegenwoordigt de VRF hierin.

5.

Zienswijzen jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
Dhr Gebben geeft een toelichting. Alleen de zienswijzen die inhoudelijk Veiligheid betreffen liggen voor
in deze commissie. Dhr Van de Nadort meldt namens Weststellingwerf en Opsterland dat men de
beantwoording over de legitimatie van onderwerpen bij Crisisbeheersing dun vindt.
Dhr Kleinhuis stelt voor om op korte termijn met dhr Van de Nadort hierover in gesprek te gaan.
De bestuurscommissie adviseert het Dagelijks bestuur om de stukken ongewijzigd voor te
leggen aan het Algemeen bestuur.

6.

Eerste bestuursrapportage 2018
De bestuurscommissie stemt in met de eerste bestuursrapportage, onderdeel Veiligheid.
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7.

Conceptmeerjarenbeleidsplan Veiligheid
Vorig jaar is de bestuurscommissie begonnen met een brainstorm, daarna volgden
instuifbijeenkomsten voor raadsleden en gesprekken met samenwerkingspartners. Er is gekozen om
het meerjarenplan een richting te noemen; de concrete uitwerking komt terug in de jaarschijven
(kaderbrief, begroting).
Mw. Waanders vindt de schets van de ontwikkelingen goed, maar geeft aan dat het fijn zou zijn om
een aanvulling te doen in het plan over de kerntaken van VRF. Ook vraagt zij aandacht voor
strategisch personeelsbeleid.
Dhr Van de Nadort mist concretisering in de plannen.
Dhr Van Mourik mist de financiële vertaling van de plannen.
Mw. Berndsen sluit zich aan op het punt van opnemen kerntaken VRF in het plan.
Dhr Crone vraagt aandacht voor het perspectief van de gemeenteraden: concreet en met
aansprekende voorbeelden.
Dhr Kleinhuis geeft aan dat VRF met het beleidsplan richting wil geven aan de organisatie, vier jaar
vastomlijnd vooruitkijken gaat niet meer. Hij stelt voor te concretiseren door nadrukkelijker de
kerntaken op te nemen in het plan.
Dhr Van der Zwan geeft aan dat er andere instrumenten zijn om (financieel) te sturen. In het
beleidsplan hoeft geen financiële paragraaf.

8.

Evenementenkalender/gevolgen LF 2018
Mw. Berndsen vraagt of de evenementenkalender niet eerder moet worden vastgesteld. Zij benadrukt
dat een strenge lijn belangrijk is: wanneer er een evenement bij komt, er ook iets af zou moeten.
Dhr Crone steunt deze lijn.
Dhr Van Mourik mist een aantal evenementen op de kalender. Mw De Graaf geeft aan dat alleen de
knelpunten en zwaardere evenementen nu op de kalender staan.
De bestuurscommissie neemt kennis van de evenementenadvisering en het
capaciteitsvraagstuk van zorgpartners.

8a.

Piketregeling Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
De rol van de AC blijkt lastig in te vullen. Daarom zijn de gemeentesecretarissen zelf met een nieuwe
systematiek gekomen, waarbij iedereen frequenter en ook korter meedoet. Elke gemeentesecretaris
heeft een periode van twee jaar.
De bestuurscommissie legt het voorstel ter vaststelling voor aan het Algemeen bestuur.

9.

Voortgang implementatie Dekkingsplan Samen Paraat
Dhr Kleinhuis licht de ontwikkelingen toe: GO heeft ingestemd met afbouw consignatie, verplaatsing
kazerne Drachten blijkt geen goede optie en onderzoek naar haalbaarheid kazerne Oudega.
Dhr Van Mourik geeft aan dat renovatie van bestaande kazerne forse verbetering kan opleveren.
Dhr Van der Zwan vraagt naar situatie met ziekenhuis in Heerenveen. Er zullen nadere afspraken
gemaakt worden over frequenter oefenen en preventieve maatregelen.
De bestuurscommissie neemt kennis van de voortgang.

10.

Projectopdracht Bluswatervoorziening
Dhr Van de Nadort vindt het een heldere opdracht en vraagt aandacht voor de communicatie.
De bestuurscommissie stemt in met het verstrekken en uitwerken van de opdracht voor het
project Bluswatervoorziening.

11.

Onderzoek Inspectie J&V: inrichting repressieve brandweerzorg
De leden zijn eerder per mail al geïnformeerd over de resultaten.
VRF heeft inmiddels maatregelen genomen in reactie op de opmerkingen van de Inspectie. Daarmee
wordt recht gedaan aan de Friese situatie.
De bestuurscommissie neemt kennis van het onderzoek.

12.

Rondvraag en sluiting.
16.04 uur.

2

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 14 november 2018.
Voorzitter

Secretaris

F.J.M. Crone

W.K. Kleinhuis
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