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Aanwezig:  

F.J.M. Crone, voorzitter vanaf punt 2 T. van Mourik 

L.J. Gebben (pfh. FPO) N.A. van de Nadort 

H. Oosterman (pfh. Crisisbeheersing) E. van Selm 

F. Veenstra (pfh GHOR), plv voorzitter bij punt 1 W.R. Sluiter 

N.I. Agricola J.B. Wassink 

B. Bilker T.J. van der Zwan 

  

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:  

D. A. Fokkema (vz. BC G) A. de Hoop 

P. Maasbommel (pfh. IFS) G. Krol 

G. Gerbrandy M.C.M. Waanders 

H.H. Apotheker C. Schokker-Strampel 

W. van Gent P. van Erkelens (Dijkgraaf) 

W. van den Berg  

  

  
1. Opening en mededelingen  

Dhr Veenstra opent de vergadering (dhr Crone komt iets later) om 15.00 uur. 
Voorzitter geeft het woord voor mededelingen aan: 
Dhr Kleinhuis: 

- VRF heeft drie instuifbijeenkomsten gehouden over beleidsplannen, in Leeuwarden, 
Heerenveen en Burgum. Het werden brede bijeenkomsten waar naast de beleidsplannen 
ook andere vragen van raadsleden aan bod kwamen. Aanwezigen gaven nadrukkelijk aan 
dat VRF raden vaker op deze manier zou kunnen betrekken. 

- De komende tijd organiseert VRF een aantal introductiebijeenkomsten voor (nieuwe) 
raden in overleg met de griffiers. Dhr Van der Zwan merkt op dat landelijk aandacht is 
voor de vraag hoe raadsleden beter te betrekken bij gemeenschappelijke regelingen. Er 
wordt momenteel geïnventariseerd wat goed werkt. VRF zal dit aandachtig volgen. 

- Op 16 mei is er een GR-en avond voor Oost-, Weststellingwerf, Opsterland, 
Smallingerland en Heerenveen. Wellicht is het zinvol om daarnaast de individuele raden 
ook te bezoeken. Dhr Oosterman stelt voor om dit na de zomer te doen in verband met 
drukke raadsagenda. 

Mw De Graaf: 
- Op dit moment heeft Noord-Nederland te maken met druk op de acute zorg. Diverse 

ziekenhuizen hebben moeite  met de hoge instroom, dit speelt ook landelijk. In een 
spoedvergadering van dinsdag 12 maart (het ROAZ) is afgesproken om tijdelijk iets in te 
richten bij de Meldkamer Noord Nederland om de capaciteit drie keer per dag te kunnen 
monitoren. 

- Dhr Crone meldt naar aanleiding hiervan dan mensen op het platteland steeds vaker 
moeite hebben om een huisarts te vinden. Er is geen sprake van een tekort maar het 
toelatingsbeleid van huisartsen is wel een aandachtspunt. 

 
2. Ingekomen stukken 

a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid 
b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid 

De besluitenlijsten worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
3. Besluitenlijst AB vergadering 21 december 2017 

 
 
Besluitenlijst 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 

Datum 

 

: 

 

14 maart 2018 

Locatie : Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden, de Ridderzaal 



 

 2

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Kaderbrief, incl. zienswijzen 
Dhr Gebben (portefeuillehouder) geeft een korte toelichting. 
  
Dhr Van Mourik vraagt wat ‘kapitaalslasten nader beschouwen’ inhoudt. Hij hoopt dat dit niet leidt 
tot langere afschrijvingstermijnen. Dhr Kleinhuis meldt dat binnenkort een portfolio-analyse wordt 
besproken met het DB. Op basis daarvan volgt een voorstel voor het AB over vervanging en/of 
verbouwing van kazernes. Jaarlijks zullen we bekijken waar winst te behalen valt.  
Dhr Van Mourik vraagt om in het AB het geheel te bespreken, zodat daar alle informatie op tafel 
komt. Dhr Kleinhuis stelt voor dat de organisatie met DB nadenkt over het leesbaar aanbieden van 
de informatie. Dhr Crone meldt dat de normale afschrijvingstermijnen al zijn verlengd en dat we er 
niet van uit moeten gaan dat vervanging niet nodig is. Dhr Van der Zwan stelt vast dat de last in 
de kaderbrief blijft staan. Dhr Crone beaamt dit, vanaf 2020. Binnenkort krijgt het DB dus een 
beeld gepresenteerd met de portfolio-analyse. 
 
Dhr Agricola vraagt wat er nu gebeurt met de structurele verhoging van €150.000 bij de GGD.  
Mw De Graaf geeft aan dat de zienswijzen over dit punt zijn behandeld in de bestuurscommissie 
Gezondheid. De bestuurscommissie vond deze €150.000 een kwalitatieve uitbreiding en heeft 
deze daarom goedgekeurd. Afgesproken is om begin 2019 een bijeenkomst te organiseren voor 
de bestuurscommissies over het onderwerp statushouders. Tijdens deze bijeenkomst zal worden 
teruggekeken wat in 2018 daadwerkelijk is gebeurd. 
Dhr Van der Zwan bevestigt dat het gaat om kwaliteit, dat er een vergoeding tegenover staat 
vanuit het Rijk en dat de bestuurscommissie Gezondheid de voortgang zal volgen. 
 
Mw. Van Selm herhaalt de wens om in de volgende kaderbrief de risico’s gebundeld weer te 
geven in de risicoparagraaf. 
 
Dhr van de Nadort meldt dat zijn raad geen zienswijze indient, maar wel een gevoelen wil 
overbrengen: 

- Kapitaalslasten worden gesignaleerd, graag uitwerken in de begroting 
- Richting raden goed aangeven wat VRF leert van benchmarking 
- Graag in begroting een bandbreedte aanbrengen bij risico’s 

 
Dhr Wassink meldt dat Terschelling heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Graag opnemen 
in het overzicht. 
 
Voorzitter stelt voor om in tegenstelling tot eerdere afspraak alle zienswijzen in een brief te 
beantwoorden zodat men van alle zienswijzen en antwoorden kennis kan nemen. Dit bevordert de 
collectieve uitstraling. 
 
Besluit: het AB neemt kennis van de zienswijzen op de kaderbrief en besluit de kaderbrief 
ongewijzigd vast te stellen. Alle zienswijzen worden in één brief voorzien van een reactie; 
deze brief gaat – ondertekend voor de voorzitter – naar alle gemeenten. 
 

5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) VRF 
Dhr Kleinhuis licht toe dat de GR onderhoud behoeft. Het meest opvallende punt is de 
mogelijkheid tot deelname aan rechtspersonen. De uitnodiging aan gemeenten voor het bijwonen 
van een ambtelijke toelichting heeft tot een aantal opmerkingen en inhoudelijke ideeën geleid. Het 
voorstel is daarom nu bij het AB het voorliggende wijzigingsvoorstel te sonderen, dan in gesprek 
te gaan met gemeenteambtenaren en op basis van dat gesprek het wijzigingsvoorstel aan te 
vullen. In juli komt het aangepaste wijzigingsvoorstel dan terug bij het AB. Vervolgens start de 
zienswijze-procedure waarna de wijziging per 1 januari 2019 zou kunnen ingaan. 
 
De heren Van der Zwan en Wassink vragen een toelichting op het wijzigingsvoorstel. Hun indruk 
is dat het geen spannende wijzigingen betreft. Mw De Graaf licht het punt van 
rechtspersoonlijkheid toe. Dit wordt om praktische reden voorgesteld omdat er een vraag kan 
ontstaan waarvoor dit nodig is. Op onderdelen zien we ontwikkelingen richting bovenlokale 
samenwerking (bijv. TBC, artsencapaciteit, tekort aan personeel). 
 
Dhr van de Nadort vraagt of voor een concreet geval van deelname aan een rechtspersoon in de 
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toekomst ook een zware procedure (unanimiteit) nodig is.  
Dit is niet het geval. Het opnemen van de mogelijkheid tot deelname aan een rechtspersoon 
vereist een zware procedure (unanimiteit gemeenten). Vervolgens kan in een concreet geval 
worden volstaan met het vragen van wensen en bedenkingen aan de gemeenteraden, waarna het 
AB een besluit neemt. 
 
Besluit: het AB neemt kennis van het wijzigingsvoorstel; dit voorstel wordt besproken 
tijdens een ambtelijke bijeenkomst op 22 maart. Aanvullende inhoudelijke voorstellen zijn 
dan welkom. Vervolgens komt het aangepaste wijzigingsvoorstel terug op de agenda van 
het AB van 12 juli. Voor inwerkingtreding van de wijziging koersen we op 1 januari 2019. 
 

6. Conceptresultaat 2017 en meerjarenbeeld 
Dhr Gebben geeft een korte toelichting: bij wijze van service geven we alvast inzicht in het 
resultaat van 2017. Zo krijgt het AB een eerste beeld. 
Dhr Oostinga geeft een presentatie. Het voorstel is om de ingestelde egalisatiereserve te gaan 
vullen en om de eerste begrotingswijziging 2018 uit deze reserve te halen. De uitzettingen die in 
de begrotingswijziging staan zijn alle besproken met het bestuur. 
 
Besluit: het AB neemt kennis van de presentatie. Het DB bespreekt op 28 maart  a.s. de 
conceptjaarrekening 2017 , conceptbegrotingswijzging 2018 en conceptbegroting 2019, 
waarna deze conceptjaarstukken aan gemeenten worden verzonden voor zienswijzen. De 
stukken inclusief zienswijzen komen op de agenda van het AB van 12 juli. 
 

7. Rondvraag 
Dhr Gebben refereert aan het niet afgaan van de sirenes op de eerste maandag van maart. Deze 
vraag is landelijk al uitgezet. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.47 uur 
 

  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2018 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
F.J.M. Crone                                                                                     W.K. Kleinhuis 

   

 


