Besluitenlijst
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân
Datum
Locatie

: 19 december 2018
: WTC Hotel, Leeuwarden

Aanwezig:
F.J.M. Crone, voorzitter
L.J. Gebben (pfh. Financien & Organisatie)
H. Broekhuizen (vz BC Gezondheid)
P. Maasbommel (pfh IFS)
F. Veenstra (pfh Personeel)
N.I. Agricola
G. Gerbrandy

G. Van Klaveren
N.A. van de Nadort
E. van Selm
W.R. Sluiter
J.A. de Vries
T.J. van der Zwan
R.J.M. Zwarter (politie)

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)
Afwezig:
W. van den Berg
M.A. Berndsen
B. Bilker
W. van Gent
T. van Mourik

1.

H. Oosterman
C. Schokker-Strampel
M.C.M. Waanders
J.B. Wassink
P. van Erkelens (Dijkgraaf)

Opening en mededelingen
Voorzitter opent vergadering om 9.05 uur. Er is quorum (11 leden)
Dhr Kleinhuis stelt voor – na overleg met dhr Van der Zwan – om de agendapunten 7, 8 en 9 aan
te houden. Er zijn signalen dat nader overleg wenselijk is alvorens een besluit kan worden
genomen.
Besluit: deze punten schuiven door naar de vergadering van 7 maart 2019.

2.

Ingekomen stukken
a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
Dhr Agricola vraagt naar leeftijdsontslag bij de brandweer. Dhr Kleinhuis geeft aan dat de
brandweer geen leeftijdsontslag kent.
De besluitenlijsten worden voor kennisgeving aangenomen.

3.

Besluitenlijst AB vergadering 12 juli 2018
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4.

Tweede bestuursrapportage
De Auditcommissie adviseert positief over het voorgenomen besluit
Besluit: het AB stelt de tweede bestuursrapportage vast.

5.

Nota weerstandsvermogen
Dhr Gebben licht toe: de lijn is dat VRF geen eigen spaarpotten in stand houdt; aandachtspunt is
wel dat eigen risico voor gemeenten blijft. Over de egalisatiereserve wordt gerapporteerd; dit zorgt
voor transparantie.
Mw. Van Selm (vz Auditcommissie) licht toe: risicomanagement hoort eigenlijk niet in paragraaf,
vraagt eigenlijk om een structurele oplossing. Na overleg kwam de Auditcommissie tot de
conclusie dat dit toch de beste plek is voor dit onderdeel.
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Besluit: het AB stelt de nota weerstandsvermogen vast.
6.

Bestemmingsreserve eenmalige uitkering LMO
Mw. Van Selm geeft aan dat de Auditcommissie het wenselijk vindt dat zo snel mogelijk inzicht
wordt gegeven in de bestedingen, op basis van de verwachting wat de ontvlechting daadwerkelijk
zal kosten. Dit wordt in 3Noord-verband gedaan.
Besluit: het AB besluit om de ontvangen bijdrage inzake het uitwerkingskader meldkamer
ad. € 500.000 via een begrotingswijziging in 2018 toe te voegen aan de te vormen
bestemmingsreserve LMS

7.

Handhavingsbeleid Industriële veiligheid
Aangehouden

8.

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
Aangehouden

9.

Aanwijzing bedrijfsbrandweer BASF – Heerenveen
Aangehouden

10.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Dhr Kleinhuis licht toe dat de voorgestelde wijziging unaniem is vastgesteld door alle Friese
gemeenten. Daarmee is de regeling gewijzigd. De wijziging treedt in werking op 1 januari 2019.

11.

Rol burgemeester bij scenario Elfstedentocht
Dhr Van Alst (afdelingshoofd Crisisbeheersing VRF) geeft een presentatie over structuur,
organisatie en de rol van burgemeesters tijdens een Elfstedentocht. Begin februari volgt een
verdiepende oefening voor burgemeesters, met een nadruk op de specifieke bestuurlijke
vraagstukken.

12.

Rondvraag
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.

13.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2019
Voorzitter

Secretaris

F.J.M. Crone

W.K. Kleinhuis
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