Besluitenlijst
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân
Datum
Locatie

: 10 juli 2019
: Van der Valk hotel, Leeuwarden

Aanwezig:
F.J.M. Crone, voorzitter
J.A. de Vries (pfh Personeel)
L.J. Gebben (pfh. Financiën & Organisatie)
H. Broekhuizen (vz BC Gezondheid)
N.I. Agricola
H.H. Apotheker
O. Brouwer
H. Oosterman

J. Rijpstra
E. van Selm (vz Auditcommissie)
W.R. Sluiter
F. Veenstra
J.B. Wassink
T.J. van der Zwan
E.E. Gerbrands (locoburgemeester Schiermonnikoog)
R. Zwarter (politie Noord-Nederland)
T. Bottema (Provincie)

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)
I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)
Afwezig:
N.A. van de Nadort
G. Van Klaveren
C. Schokker-Strampel

1.

M.C.M. Waanders
W. van Gent
P. van Erkelens (Dijkgraaf)

Opening en mededelingen
Speciaal welkom aan dhr Zwarter die voor het laatst aanschuift en welkom aan de heren Rijpstra
(Smallingerland) en Gerbrands (wethouder Schiermonnikoog).
Voorzitter staat stil bij het overlijden van George Kuntz, afdelingshoofd brandweer Noord-West.
Daarna volgen enkele mededelingen:
Dhr Kleinhuis meldt:
• Vrijwilligheid: het is de bedoeling dat er een plan ligt op 13 december in het
Veiligheidsberaad over hoe om te gaan met verschillen in taakveld tussen
beroepsbrandweer en vrijwilligers met als doel om de brandweer in stand te houden.
• Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): vraagstuk is hoe veiligheidsregio’s
positioneren in dit debat. Worden we eigen werkgever, en zo ja doen we dat collectief of
elke regio voor zich? De Brandweerkamer werkt scenario’s uit, daarna komt het in het AB
op tafel.
Voorzitter verbindt beide punten door aan te geven dat het enerzijds gaat om het
arbeidsvoorwaardelijk organiseren, maar dat er anderzijds ook nagedacht wordt over de toekomst
van de brandweer in bredere zin. De heer Crone hecht eraan dat brandweervrijwilligers kunnen
meepraten over deze toekomst. In het Veiligheidsberaad zou ook aandacht moeten zijn voor deze
menselijke kant.
• Het Dagelijks bestuur heeft besloten om voortaan eens per vier jaar een
bestuurderstevredenheidsonderzoek te laten doen in plaats van eens in de drie jaar. Het
eerstvolgende onderzoek staat gepland voor 2020.
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Ingekomen stukken
a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan.
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Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 incl. zienswijzen
Dhr Rijpstra meldt dat de raad van Smallingerland een motie heeft ingediend; hij wil graag het
gevoelen van de raad overbrengen. Er is veel waardering voor VRF en men vindt dat het
basispakket goed op orde is. De raad is echter van mening dat vanaf 2021 geen uitbreiding van
de begroting mag plaatsvinden.
Dhr Gebben geeft aan dat dit een herkenbaar signaal is dat ook breder leeft. Hij verwijst naar de
nu lopende operatie doorlichting begroting en maakt de inschatting dat op dat vlak niet veel meer
te vinden is. Duidelijk is dat de discussie over financiële krapte in het najaar op deze tafel
besproken moet worden.
Dhr Brouwer vult aan dat in Achtkarspelen weliswaar geen zienswijze is ingediend, maar dat wel
lang gesproken is over de combinatie van grote waardering en tegelijkertijd zorgen over de
(financiële) toekomst.
Dhr Gebben bevestigt nogmaals dat dit sentiment breder leeft, ook in zijn gemeente.
Dhr Van der Zwan, voormalig voorzitter van de Auditcommissie, hecht eraan te vermelden dat
VRF schraal en sober is ingericht. Ook de huidige voorzitter van de Auditcommissie, mw Van
Selm beaamt dit: het komt er nu op aan voor bestuurders om dit ook op lokaal niveau te
verdedigen.
Dhr Rijpstra verwijst naar het Rijk als mogelijke bron voor extra financiering.
Voorzitter geeft aan dat Friese gemeenten niet alle OOV-middelen uit het gemeentefonds
automatisch besteden aan VRF. Er is en wordt altijd via de programmabegroting onderbouwd wat
er nodig is.
Dhr Kleinhuis vult aan: onderzoek wijst uit dat zo’n €9 miljoen uit het cluster OOV achterblijft bij
gemeenten. Ook uit benchmarks blijkt dat VRF een relatief goedkope veiligheidsregio is.
Overigens is dit geen vrijbrief om extra middelen te claimen vanuit VRF.
Dhr Wassink merkt op dat gemeenten ook andere kosten hebben voor OOV buiten de VRF om.
Hij vraagt naar de zienswijze van Ameland.
Deze zienswijze is in lijn met hetgeen hiervoor is besproken: zorgen over de meerjarenstijging van
de kosten binnen VRF. Afgesproken wordt dat de (verlate) zienswijze van Ameland wordt
rondgestuurd.
Het AB stelt de jaarstukken, eerste begrotingswijziging2019 en de begroting 2020
ongewijzigd vast.

5.

Eerste bestuursrapportage 2019
Dhr Oostinga meldt dat de CAO-afspraken voor 2019 en 2020 lijken te passen binnen de
begroting. De afspraken zijn nog niet definitief; ledenraadpleging vindt nu plaats.
Dhr Gebben geeft een winstwaarschuwing vanuit het Dagelijks bestuur: het voorlopig resultaat
gaat oplopen naar een tekort van €500.000 - €600.000.
Mw Van Selm geeft aan dat de Auditcommissie een duidelijke link ziet met het resultaat van het
Berenschot-onderzoek (punt 7). Het advies van de Auditcommissie is om de bestuursrapportage
ongewijzigd vast te stellen.
Het AB stelt de eerste bestuursrapportage ongewijzigd vast.
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Voordracht nieuwe voorzitter Veiligheidsregio Fryslân
Voorzitter verwijst naar het eerder genomen principebesluit om de burgemeester van Leeuwarden
‘qualitate qua’ (vanuit rol of functie) voor te dragen als voorzitter VRF. In het voorstel is destijds
duidelijk gemaakt dat de wet ruimte laat voor alle leden om zich kandidaat te stellen.
Nu de nieuwe burgemeester van Leeuwarden bekend is, wordt en voordracht voor het
voorzitterschap VRF mogelijk. De leden van het Algemeen bestuur zijn unaniem dat de voordracht
van dhr Van Haersma Buma een uitstekende keuze is.
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De heer Crone is onlangs beëdigd als waarnemend burgemeester van Leeuwarden tot het
moment van installatie van de heer Van Haersma Buma.
Het Algemeen bestuur besluit
- de heer Van Haersma Buma voor te dragen als voorzitter VRF bij de Koning, via de
minister van JenV
- de heer Crone te benoemen als voorzitter VRF in de komende zomerperiode, tot aan
de installatie van de nieuwe burgemeester van Leeuwarden
7.

Onderzoek toekomstbestendige bedrijfsvoering
Dhr Gebben leidt in: het is goed om regelmatig naar overhead te kijken.
Dhr Bosland (Berenschot) presenteert conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.
Hij geeft aan dat VRF ‘knap maar krap’ is georganiseerd: er is sprake van hoge kwaliteit van
ondersteunende diensten, maar ook van personele krapte.
Mw Van Selm geeft aan dat over de conclusies en aanbevelingen uitgebreid is gesproken in de
Auditcommissie. We willen als VRF graag ‘knap en krap’ zijn: met weinig kosten komen tot
maximaal rendement. De krapte brengt echter risico’s met zich mee. Er kan een verkeerde
dynamiek ontstaan waarin inspanningen en investeringen niet meer renderen.
De Auditcommissie staat achter de conclusies en aanbevelingen van Berenschot.
Dhr Gebben meldt dat in opdracht van het Dagelijks bestuur nu uitwerking volgt van de resultaten
van het onderzoek. In het najaar komt deze uitwerking naar het bestuur. Er zal zeker een verzoek
om uitzetting komen, omdat VRF anders door de ‘bodem zakt’ en dat wordt riskant.
Voorzitter vat samen dat het belangrijk is om slimme dingen te doen (optimalisering nastreven en
zuinig zijn waar het kan) en er tevens voor te waken dat VRF ‘door de bodem zakt’.

8.
9.

Rondvraag
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
Aansluitend vindt de themasessie Zorg en Veiligheid plaats, gevolgd door een lunch om stil te
staan bij het vertrek van de heer Crone.
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 11 december 2019
Voorzitter

Secretaris

S. Van Haersma Buma…….

W.K. Kleinhuis
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