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Kort omschrijving 

 

 

Besluit 

 

Zienswijzen op veiligheid jaarstukken en begroting Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen op het programma veiligheid. 
Het DB/AB voor wat betreft het programma veiligheid te adviseren; 

1. de jaarrekening/jaarverslag 2018 en de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 vast 
te stellen.  

Eerste bestuursrapportage 2019 onderdeel 
veiligheid 

 

1. Het onderdeel veiligheid (programma’s Brandweer en Crisisbeheersing) van de bestuursrapportage 

2019 vast te stellen.  

2. Het dagelijks bestuur / algemeen bestuur te adviseren het onderdeel veiligheid, op te nemen in de 

eerste bestuursrapportage van 2019.  

Operatie doorlichting begroting De bestuurscommissie heeft kennis genomen van de operatie doorlichting begroting.  

Visie veiligheid Elfstedentocht per schaats De bestuurscommissie stelt de bestuurlijke uitgangspunten voor veiligheid bij de Elfstedentocht per schaats 

vast.  

Resultaten project bluswater 1. Het beschreven kader met normen voor bluswatervoorziening vast te stellen 
2. Kennis te nemen van de toetsing van de bestaande situatie aan de normen met de conclusie dat 

sprake is van een robuust kwaliteitsniveau voor bluswatervoorziening 
3. Voor de restrisico’s in te zetten op verbetering binnen de bestaande budgettaire kaders zoals 

omschreven in het actieprogramma 
4. De uitkomsten van het project te delen met de sleutelactoren (ic gemeenten, Wetterskip Fryslân, 

Vitens, LTO Noord, natuurbeheerders/terrein beherende organisaties) en hun te verzoeken hun 
medewerkring aan de uitvoering van het actieprogramma te verlenen. 

Voortgang dekkingsplan 2.0 1. De bestuurscommissie neemt kennis van de voortgangsrapportage van het dekkingsplan 2.0.  
2. De bestuurscommissie besluit de voortgang vanaf nu op te nemen in de bestaande 

verantwoordigingmethodieken omdat de implementatie van het dekkingsplan 2.0 voor het grootste 
deel is afgerond. 

Resultaten project AVE 1. De projectresultaten van de AVE vast te stellen  
2. De GGD een verkenning te laten uitvoeren van een mogelijke borging van de AVE. De portefeuille 

zorg en veiligheid waar de AVE onderdeel van kan uitmaken is nu in ontwikkeling en wordt in de 
bestuurscommissie gezondheid van oktober voorgelegd. 

 


