Besluitenlijst
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân
Datum
Locatie

: 7 maart 2019
: WTC Hotel, Leeuwarden

Aanwezig:
F.J.M. Crone, voorzitter
R. Bakker (locoburgemeester)
F. Veenstra
G. Van Klaveren
N.A. van de Nadort
H. Oosterman
W.R. Sluiter

J.A. de Vries
M.C.M. Waanders
J.B. Wassink (volmacht Van Gent en Schokker)
T.J. van der Zwan
G. Veldhuis (politie Noord-Nederland)
E.A. Boonstra (Provincie)

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)
Afwezig:
N.I. Agricola
H.H. Apotheker
H. Broekhuizen (vz BC Gezondheid)
O. Brouwer
L.J. Gebben (pfh. Financiën & Organisatie)

1.

W. van Gent
E. van Selm
C. Schokker-Strampel
P. van Erkelens (Dijkgraaf)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)

Opening en mededelingen
Welkom aan dhr Bakker (locoburgemeester van Smallingerland) en dhr Veldhuis (politie NoordNederland).
Dhr Kleinhuis meldt:
• Op 6 maart jl. is het eerste BWO+ geweest als opvolger van het RBT tijdens het GRIP=4
incident met de overboord geslagen containers. Conform afspraken volgt het BWO+ de
voortgang op de processen die zijn afgesproken. De heren Wassink en Sluiter waren
aanwezig bij dit BWO+.
• Op 6 maart heeft de voorzitter VRF zijn verslag van GRIP-4 aan de betrokken
gemeenteraden gestuurd.
• Nieuwe kazerne in Harlingen: de locatie is gisteren officieel overgedragen. De nieuwe
locatie is gunstiger vanuit het oogpunt van dekking en opkomsttijden vrijwilligers.

2.

Ingekomen stukken
a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan.

3.

Besluitenlijst AB vergadering 19 december 2018
Vastgesteld

4.

Conceptresultaat 2018, bestemming en begroting
Dhr Oostinga presenteert het voorlopig resultaat over 2018 en de mogelijkheden voor een
bestemmingsreserve JGZ 3.0 conform de wens van de bestuurscommissie Gezondheid. Ook de
mogelijkheden rond de egalisatiereserve worden besproken.
Dhr Crone meldt dat het resultaat op 10 juli definitief wordt vastgesteld, maar dat nu wordt
voorgesteld een deel in een bestemmingsreserve onder te brengen.
Op 10 april zijn de financieel ambtenaren uitgenodigd voor een toelichting op genoemde
onderwerpen.
Het AB stemt in met de richting die wordt gepresenteerd, resultaat naar egalisatiereserve
en bestemmingsreserve JGZ 3.0.
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5.

Kaderbrief 2020-2023 inclusief zienswijzen
Dhr Van der Zwan is van mening dat de (eenmalige) inzet voor de Wnra niet hoeft te worden
opgevoerd. VRF kan dit zelf oplossen. Dhr Oostinga geeft aan dat dit punt is opgevoerd omdat er
geen ruimte is voor dit onderdeel binnen de begroting.
Dhr Van de Nadort is het eens met de opmerking over de Wnra en vraagt of de zienswijzen van
de vier gemeenten wel serieus worden genomen.
Dhr Kleinhuis geeft aan dat er wel degelijk is geluisterd naar de 4 gemeenten met een zienswijze:
JGZ 3.0 betreft een incidentele uitzetting waarvan nu wordt voorgesteld om deze te financieren uit
het resultaat 2018.
Wat betreft de Wnra: vanwege de krapte in bedrijfsvoering kan VRF dit zelf niet opvangen.
Er ontstaat een principiële discussie over transparantie en wel/niet zichtbaar maken van
bedragen.
Voorzitter concludeert dat het belangrijk is om transparant te zijn richting gemeenteraden. Met
deze (jaarlijks terugkerende) presentatie van cijfers wordt e.e.a. elegant in beeld gebracht.
In de aanbiedingsbrief bij de begroting wordt e.e.a. in samenhang toegelicht en beargumenteerd.
Het AB stemt in met het voorstel om de conceptkaderbrief 2020 – 2023 aan te passen wat
betreft de dekking van JGZ 3.0. Alle gemeenten worden via de aanbiedingsbrief bij de
begroting 2020 geïnformeerd over de wijze waarop is gereageerd op de zienswijzen.

6.

Doorlichten begroting
Dhr Oostinga roept de belangrijkste begrotingsafspraken in herinnering: autonome ontwikkelingen
worden altijd doorgevoerd, inhoudelijk ligt het zwaartepunt bij de bestuurscommissies en eens per
drie jaar wordt de begroting doorgelicht.
Voorstel is om hetzelfde proces als drie jaar geleden te doorlopen, nu met een nieuwe
portefeuillehouder, een nieuwe voorzitter Auditcommissie en een nieuwe naam die de lading beter
dekt.
Het AB gaat akkoord met het uitvoeren van Operatie Doorlichten Begroting conform
voorstel.

7.

Plaatsvervangend voorzitter AB (en DB)
Het AB wijst mw. J.A. de Vries - bij acclamatie - aan als plaatsvervangend voorzitter VRF.
Het AB gaat akkoord met het voornemen om de burgemeester van Leeuwarden q.q. voor te
dragen als voorzitter VRF. Vanwege het belang van draagvlak voor de voorzitter, volgt het
besluit op persoon in de volgende AB-vergadering.

8.

Handhavingsbeleid Industriële veiligheid
Dhr Kleinhuis licht toe dat de punten 8 en 9 het aansluiten op nieuwe wetgeving betreft.
Dhr Wassink vraagt naar de financiering. De taken werden eerder ook al gedaan, dus geen
aanpassingen in de financiering.
Het AB stelt het beleid vast.

9.

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
Dhr Kleinhuis licht toe dat de punten 8 en 9 het aansluiten op nieuwe wetgeving betreft.
Dhr Van de Nadort vraagt of er een afwegingskader is voor aanwijzing. Dit is tot op zekere hoogte
het geval.
Het AB stelt het beleid vast.

10.

Rol burgemeesters bij Wet verplichte GGZ (Wvggz)
Mw. Haukje Tamminga en dhr Evert Boomsma geven toelichting op de nieuwe Wet verplichte
GGZ (Wvggz) die per 1 januari 2020 van kracht wordt. Er ligt een strak traject voor invoering.
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Kern is dat er een verschuiving komt van de (huidige) ‘opsluitwet’ naar een zorgwet. Behandeling
komt centraal te staan, in plaats van opname.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor het verkennend onderzoek; de rol van burgemeesters
ligt op het punt van regie in de keten.
Het project van invoering wordt gezamenlijk opgepakt door SDF, GGZ Fryslân en VRF/GGD.
11.
12.

Rondvraag
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11 uur.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2019
Voorzitter

Secretaris

F.J.M. Crone / J.A. de Vries

W.K. Kleinhuis
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