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1.

Opening en vaststellen agenda
9.00 uur

2.

Besluitenlijst 13 februari 2019
 De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2019 vast.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
• Brief uitstel uitfasering WAS palen
De bestuurscommissie neemt kennis van de brief van de minister. Mevr Waanders benadrukt
het belang van de gelijkwaardigheid tussen de WAS palen en NL Alert.
• Opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg
Betreft een reactie van de inspectie op onze brief over de wijze waarop de VRF uitvoering
geeft aan de aanbevelingen uit het rapport Inrichting repressieve brandweerzorg.
• Vrijwilligheid brandweer
Volgens nieuwe Europese richtlijnen moeten brandweervrijwilligers gezien worden als
beroepsbrandweer. In het Veiligheidsberaad van 14 juni jl. zijn opties besproken, waaronder
iedere vrijwilliger krijgt een deeltijd dienstverband en de mogelijkheden voor differentiatie.
Op 13 december wordt in het veiligheidsberaad uitsluitsel gegeven of differentiatie mogelijk is.
Dhr Brouwer wil graag weten of deze ontwikkeling ook effect heeft op de werving van nieuwe
vrijwilligers. Bijvoorbeeld omdat zij afwachtend zijn. Dhr Kleinhuis geeft aan dat dit nog niet
wordt gemerkt, maar dat het zeker mogelijk is naarmate de onzekerheid toeneemt.
Mocht differentiatie geen mogelijkheid zijn dan kan deeltijd dienstverband wellicht ook
aantrekkelijk zijn voor sommige vrijwilligers volgens mevr Waanders.
• Portefeuilleverdeling agendacommissie Veiligheid: Crisisbeheersing + GHOR
De agendacommissie Veiligheid heeft besloten dat Dhr Oosterman, naast de portefeuille
Crisisbeheersing ook de portefeuille GHOR op zich neemt. Dhr Kleinhuis is blij dat Dhr
Oosterman deze portefeuilles op zich wil nemen.
• Bijeenkomst omgevingsplannen 19 september 2019
In de vorige bestuurscommissie is er een toelichting gegeven op de omgevingswet.
Inmiddels is samen met Veiligheidsregio Groningen en Veiligheidsregio Drenthe in nauwe
betrokkenheid met alle gemeenten voorbeeld planregels in het kader van risico’s en
brandweerzorg opgesteld. Dit ter ondersteuning van het ambtelijk apparaat bij het opstellen
van omgevingsplannen. Bestuurders, ambtenaren en ketenpartners ontvangen een
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uitnodiging voor een bijeenkomst op 19 september 2019.
4.

Zienswijzen op veiligheid jaarstukken en begroting
De bestuurscommissie neemt kennis van het feit dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen voor
veiligheid. Dat duidt Dhr Gebben als een kunststukje.
 De bestuurscommissie besluit het dagelijks bestuur / algemeen bestuur voor wat betreft het
programma veiligheid te adviseren;
 De jaarrekening/jaarverslag 2018 en de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020
vast te stellen.

5.

Eerste bestuursrapportage 2019 onderdeel veiligheid
Dhr Kleinhuis ligt toe dat het programma veiligheid op de afgesproken koers ligt. Alleen de begroting
van crisisbeheersing loopt enigszins uit vanwege de kosten die worden gemaakt voor de evaluatie van
de containercalamiteit.
Dhr van Nadort merkt op dat bedrijfsvoering uit de pas loopt. Dhr Gebben geeft aan dat het reëel is
begroot en refereert hierbij aan het rapport van Berenschot. Het programma bedrijfsvoering wordt
besproken in de lijn van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
 De bestuurscommissie besluit het onderdeel veiligheid (programma’s Brandweer en
Crisisbeheersing) van de bestuursrapportage vast te stellen.
 En het dagelijks bestuur / algemeen bestuur te adviseren het programma veiligheid, op te
nemen in de eerste bestuursrapportage van 2019.

6.

Operatie doorlichting begroting
In navolging van de operatie stofkam nu de operatie doorlichting begroting. Mevr van Selm licht vanuit
de auditcommissie de operatie toe, o.a. door te kiezen voor een thematische analyse. De voorzitter
doet de suggestie om de financiële ambtenaren te betrekken. Dhr Oostinga geeft aan dat dit wordt
gedaan middels informatiebijeenkomsten.

7.

Visie veiligheid Elfstedentocht per schaats
Als voorbereiding op de 16e Elfstedentocht kwamen de betrokken bestuurders en de voorzitter van de
Vereniging Friesche Elfstedentocht in februari 2019 bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn de
bestuurlijke uitgangspunten voor de Elfstedentocht besproken. Dhr Kleinhuis geeft aan dat de
bestuurlijke uitgangspunten de basis zijn voor de integrale voorbereiding op en tijdens de Elfstedentocht
voor alle (overheids)diensten. En hecht daarom ook belang aan herkenning van deze uitgangspunten.
Mevr Waanders geeft aan dat er nog een vervolgbijeenkomst zou komen om te oefenen. Er is in 22 jaar
veel gewijzigd. Daarbij ook de aanbeveling om hier operationele mensen bij te betrekken. Dhr Kleinhuis
omarmt dit voorstel.
 De bestuurscommissie stelt de bestuurlijke uitgangspunten voor veiligheid bij de
Elfstedentocht pers schaats vast.

8.

Risico index natuurbranden en gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
De Risico Index Natuurbranden (RIN) maakt de risico's van brand in een natuurgebied zichtbaar.
Hierbij wordt gekeken naar de kans op een natuurbrand die zich ontwikkelt tot onbeheersbare
proportie. De RIN voor Terschelling ligt ter vergadering voor, deze dient tevens als voorbeeld voor
opvolgende RIN’s. De RIN betreft een advies, burgemeesters kunnen hierover in gesprek met de
gemeenteraad om te bepalen welke risico’s zij acceptabel vinden. Dhr van Tongeren
(Risicobeheersing – Brandweer Fryslân) geeft een presentatie.
Dhr. Van Klaveren vindt het gewenst als de RIN ook wordt betroken bij de advisering van
evenementen.
De voorzitter is benieuwd of dit een eigen project is of een landelijk project. Dhr Kleinhuis licht toe dat
het een landelijk project is.
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Mevr van Selm refereert aan de droogteperiode het afgelopen jaar en de paasvuren. Zij zou graag
zien dat de brandweer dan met een advies komt en zich niet beperkt tot de mededeling dat zij
overgaan naar een andere fasering in het kader van natuurbrandrisico. Dhr Kleinhuis geeft aan dat de
Brandweer zelf ook heeft geleerd van de communicatie over de paasvuren. Eenduidigheid in de
advisering is een aandachtspunt, maar wel met lokaal maatwerk omdat daar de kennis over het gebied
zit.
Dhr van der Zwan doet de suggestie om ook het verbond van verzekeraars te betrekken bij dit project.
Omdat zij ook een belang hebben. Deze suggestie wordt meegenomen naar het landelijk
afstemmingsoverleg.
Op verzoek van dhr van Klaveren is de planning bijgevoegd

9.

Resultaten project bluswatervoorziening
De bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân wilde meer inzicht in de bestaande
situatie en in de behoefte aan bluswater om zo te bekijken of en welke maatregelen noodzakelijk zijn
en heeft in juni 2018 opdracht gegeven om dat te onderzoeken. Na toetsing van de bestaande situatie
aan het normatief kader is de conclusie van de projectgroep dat er sprake is van een robuust
kwaliteitsniveau voor bluswatervoorziening. Het project is afgerond en daarom wordt de
bestuurscommissie gevraagd het beschreven normatief kader voor bluswatervoorziening vast te
stellen. En voor de restrisico’s in te zetten op verbetering binnen de bestaande budgettaire kaders
zoals omschreven in het actieprogramma. Dhr. Beuving (projectleider) geeft een toelichting.
Dhr Nadort complimenteert Dhr Beuving met dit project en de wijze waarop de gemeenten hierbij zijn
betrokken. Er is opdracht gegeven om dit project met de bestaande middelen uit te voeren. Het
actieprogramma en de restrisico’s vragen misschien om iets extra’s. Dhr Beuving legt uit dat de
bestaande middelen het uitgangspunt blijft en dat door betere samenwerking nog winst is te behalen.
Mogelijk vragen de acties in de natuurgebieden nog wel extra middelen, maar dat wordt met de
natuurorganisaties besproken.
Mevr Waanders spreekt ook haar complimenten uit. Bij de maatregelen wordt regelmatig beschreven
dat onderzoek nodig is of dat er geïnventariseerd moet worden. Daarbij ben je afhankelijk van externe
partijen. Dat is maakt het wel kwetsbaar en hoe bewaak je dat?
Mevr Waanders geeft aan dat de gemeenteraad veel interesse heeft in dit onderwerp en doet daarom
de suggesties om hen de uitkomsten terug te koppelen.
Tot slot, het betreffen veel dezelfde repressieve maatregelen en mevr Waanders wil graag weten wat
er nu anders gaat. Dhr Beuving geeft aan dat wettelijk is geregeld dat bepaalde gebouwen een
adequate bluswatervoorziening moeten hebben. Dit wordt geborgd in omgevingsplannen.
De zorg over de afhankelijkheid van externe partijen wordt gedeeld in de regiegroep. Daarom is
afgesproken dat de regiegroep 2 á 3 keer per jaar bijeen komt om de voortgang te bespreken.
Dhr Beuving neemt de suggestie over om de gemeenteraad op hoofdlijnen (schriftelijk) te informeren
over de resultaten.
 De bestuurscommissie besluit:
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
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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.
De voorzitter spreekt uit zijn complimenten uit en bedankt de projectleider.

10.

Voortgangsrapportage implementatie van het dekkingsplan 2.0
Met de voortgangsrapportage krijgt het bestuur inzicht in de voortgang van de implementatie van het
dekkingsplan 2.0. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de prestaties van de tweede
tankautospuit (TS) op posten waar in het kader van het Dekkingsplan 2.0 de tweede TS van die
posten een andere rol kreeg toebedeeld. Dhr Kleinhuis geeft aan dat hij door de conclusie is
gerustgesteld. De maatregelen die bedacht zijn ‘samen paraat’ werken.
Dhr van der Zwan vraagt hoe dit naar de gemeenteraad wordt gebracht. Dhr Kleinhuis geeft aan dat
het aan de burgemeester is om dit naar de raad te brengen. De behoefte hiervoor verschilt per
gemeente, indien wenselijk kan de VRF hierbij ondersteunen.
Vanwege de portefeuille MkNN is dhr Gebben nieuwsgierig naar de opmerking over de
verwerkingstijd. Dhr Kleinhuis geeft dat het een variatie van facetten is die hier voor zorgen. Maar om
het proces zo goed mogelijk te laten verlopen vinden er gesprekken plaats met de MkNN.
Mevr Waander vindt het ook fijn dat het systeem werkt zoals bedoelt. En vraagt of het klopt dat het per
1 juli is toegestaan om de uitruk op maat toe te passen. Dhr Kleinhuis geeft aan dat het nu inderdaad
mag onder de afgesproken conditities. Hierbij wordt gereffereerd aan de brief van de Inspectie bij de
ingekomen stukken. Mevr Waanders vraagt ook naar de pilots voor slim piepen. Dhr Kleinhuis geeft
aan dat de pilots zijn gestart en dat dit najaar of het vroege voorjaar de eerste resultaten worden
verwacht.
 De bestuurscommissie neemt kennis van de voortgangsrapportage van het dekkingsplan 2.0.
 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.

11.

Zorg en veiligheid – presentatie resultaten project AVE
De Veiligheidsregio Fryslân is gevraagd om gedurende twee jaar een coördinatiepunt in te richten met
als doel AVE-aanpak in de hele regio te implementeren door de samenwerking binnen en tussen
gemeenten te faciliteren. Alle te coördinerende taken zijn zo goed als afgerond. Door de projectleider
Hendrik Overeinder wordt een presentatie gegeven van de resultaten project AVE.
Aansluitend aan het algemeen bestuur op 10 juli vindt er een themabijeenkomst zorg en veiligheid
plaats voor de bestuurscommissies Gezondheid en Veiligheid. In oktober volgt de besluitvorming over
de borging van het totale pakket zorg en veiligheid.
Dhr Argicola vraagt naar de financiële gevolgen. Mevr de Graaf geeft aan dat elke uitbreiding van de
gemeenschappelijke regeling financiële gevolgen heeft. Het voorstel aan de bestuurscommissie wordt
voorzien van een financiële paragraaf.
Mevr Waanders vindt het goed om dit te borgen bij de GGD. Daar is goede ervaring opgedaan met de
AVE en het is zonde als deze kennis verloren gaat. Wel moet er aandacht blijven voor de verbinding
met veiligheid.
Mevr van Selm vindt de AVE een mooie methode. Zij adviseert om bij de communicatie goed te
benadrukken dat het om de mensen gaat en om de te verlenen zorg. De AVG lijkt soms de overhand
te krijgen. Mevr de Graaf herkent de huivering voor de AVG en geeft aan dat er meer mag dan veel
mensen denken.
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 De bestuurscommissie besluit de projectresultaten van de AVE vast te stellen.
 De GGD een verkenning te laten uitvoeren van een mogelijke borging van de AVE.
12.

Rondvraag en sluiting

Sluiting 10.35 uur

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 2 oktober 2019.
Voorzitter

Secretaris

F.J.M. Crone

W.K. Kleinhuis
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