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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt mw Kroon welkom
geheten. Zij is per 1 februari jl. de Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

2.

Besluitenlijst 14 november 2019
 De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
a) Stand van zaken coronavirus
Mw de Graaf meldt dat de World Health Organisation een naamswijziging voor het virus heeft
doorgevoerd; COVID 19.
De wijze van registratie is aangepast. Daardoor zijn er veel meer patiënten. Nederland heeft een
nieuwe casusdefinitie voor bemonstering. Deze beperkt zich niet meer tot Wuhan, maar geldt voor
heel China. In Fryslân is bemonstering nog niet aan de orde. De reguliere griep wordt gemonitord
en dat is uitgebreid met het coronavirus (COVID 19).
In Fryslân is een voorbereidingsgroep ingericht. Deze groep komt wekelijks bij elkaar. Ook is er
afstemming tussen de drie noordelijke regio’s. Bestuurders worden geïnformeerd bij nieuws.
b) Stand van zaken vrijwilligheid bij de Brandweer
De commissie is meegenomen in de stappen die worden ondernomen inzake vrijwilligheid. Aan de
hand van een matrix moet iedere regio een impactanalyse uitvoeren. Dat is de opmaat naar het
Veiligheidsberaad van 9 juni. Daar staat het onderwerp geagendeerd.
Mw Schokker vraagt naar de impact op de Waddeneilanden. Dhr Kleinhuis geeft aan, met de
kennis van nu, dat de situatie op de Waddeneilanden mogelijk in stand kan blijven. Het heeft de
meeste impact op specialistische functies en die hebben de Waddeneilanden weinig.
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de situatie besproken. Mw de Vries hecht waarde aan het
behoudt van hulpverlening op het water. Dhr Kleinhuis benadrukt dat het echt nog onduidelijk is
welke kant de discussie op gaat. Momenteel vindt het onderzoek plaats. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn dan zal dhr Kleinhuis dit mededelen.
c) Ingekomen stukken: Inspectierapport regiobeeld operationele prestaties
Het betreft een onderzoek van de Inspectie van J&V. De Veiligheidsregio is blij met dit rapport
omdat erin staat dat wij ‘op orde’ zijn. En op het onderdeel evalueren voorbeeld van anderen.
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Binnenkort komt de bundeling met alle regio’s beschikbaar. Er wordt opgeroepen om hierover te
communiceren, bijvoorbeeld voor de raden is het ook goed om te weten.
d) Ingekomen stukken: de voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag
Dit is een rapport met een heel ander karakter. Het is belangrijk om te realiseren dat dit beeld is
gebaseerd op onderzoek uit 2017/2018 en daarmee enigszins gedateerd.
Maar de minister heeft een beleidsreactie gegeven en is van mening dat er te veel verschil is. Er
moet eenheid zijn in optreden én eenheid in uitrusting. In Fryslân vinden wij eenheid in optreden
ook uitermate wenselijk. Daarvoor ondernemen wij diverse activiteiten, waaronder een grote
oefening in de Marnewaard.
In Fryslân heeft de brandweer echter niet hetzelfde uitrustingsniveau als in de randstad. Wij
hebben een ander risicoprofiel en op basis daarvan destijds in afstemming het bestuur een
afweging gemaakt. Dit wijkt echter af van de reactie van de minister. De voorzitter neemt dit mee
naar het Veiligheidsberaad. Tot die tijd blijven wij de huidige afspraken handhaven. De commissie
beaamt dit.
4.

Zienswijzen Kaderbrief 2021 – 2024
Na vaststelling van de concept Kaderbrief 2021 - 2024 in december 2019 is deze op 29 december
naar alle Friese gemeenten gestuurd voor zienswijze. De gemeenten zijn gevraagd uiterlijk 7 februari
hun zienswijze kenbaar te maken. De voorzitter spreekt de waardering uit voor de wijze waarop dit
traject door de veiligheidsregio wordt doorlopen.
Er zijn 6 zienswijzen ingediend. De gemeente Smallingerland heeft als enige gemeente niet
ingestemd. Dhr Rijpstra geeft een korte toelichting op de zienswijze van de gemeente Smallingerland.
En geeft aan het moment voor de begroting te willen benutten om op één lijn te komen met de raad.
Het Dagelijks Bestuur verzorgt de inhoudelijke reactie op de gemeentelijke zienswijzen met betrekking
tot de kaderbrief. Daarna wordt de kaderbrief ter vaststelling aangeboden aan het AB en wordt het
kader verwerkt in de conceptbegroting 2021 (-2024). Definitieve vaststelling van de begroting 2021
vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.
 De Bestuurscommissie neemt kennis van de ingekomen zienswijzen op de kaderbrief 20212024.

5.

Jaarstukken 2019 Programma Veiligheid
Dhr Oostinga geeft een presentatie over de jaarcijfers 2019. Dhr Kleinhuis geeft een toelichting op het
programa Veiligheid (Crisisbeheersing en Brandweer). De Brandweer heeft te maken met een extra
klas vrijwilligers en dat zorgt voor een tekort. Alle opleidingskosten stijgen fors. Het spreiden van
realistisch oefenen is één van de maatregelen die wordt genomen om de kosten beheersbaar te
houden. Dhr van der Zwan merkt de onrust onder brandweerpersoneel omdat er wel vrijwilligers zijn,
maar er wordt gewacht met de opleiding. Dhr Kleinhuis geeft aan dat dit correct is. Er is ruimte voor vijf
initiële klassen maar soms is er behoefte aan meer. Mw Waanders steunt zuinigheid maar zou het
zonde vinden als dit leidt tot verlies van potentiele vrijwilligers. Daaom de oproep om te zoeken naar
de mogelijkheden.
Mw van Gent meldt dat via het ministerie uiteindelijk kosten voor de inzet bij de containercalamiteit van
de gemeente Schiermonnikoog zijn vergoed en wil graag weten of dit niet alsnog ook mogelijk is voor
de veiligheidsregio. Dhr Kleinhuis geeft aan dat bestuurlijk een andere afweging is gemaakt. Met als
belangrijkste argument dat de inzet van de crisisorganisatie onderdeel is van het reguliere werk van de
veiligheidsregio.
 In het jaarverslag veiligheid 2019 wordt inhoudelijke verantwoording afgelegd voor de
programma’s Crisisbeheersing en Brandweer. De teksten liggen voor ter bespreking.
Op verzoek van dhr van de Nadort wordt aan de programma’s een korte verklaring
toegevoegd van de belangrijkste afwijkingen.
 De Bestuurscommissie onderschrijft, met de hiervoor beschreven tekstuele aanpassing, de
conceptteksten voor het programma Veiligheid voor de jaarstukken 2019 en adviseert het
DB/AB deze vast te stellen.
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6.

Conceptbegroting 2021 Programma Veiligheid
Door zowel Crisisbeheersing als Brandweer zijn de ambities in één programma Veiligheid uitgewerkt
naar speerpunten in de programmabegroting 2021. De conceptteksten liggen nu voor. De totale
begroting wordt eind maart aangeboden aan het DB en daarna naar de gemeenten verzonden voor
zienswijzen. Eind mei komen de zienswijzen retour, waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats
vindt dat eindigt in besluitvorming in het AB op 1 juli.
Mw Waanders vraagt een toelichting op de proeftuinen brandweer van de toekomst (overzicht samen
paraat). Dhr Kleinhuis geeft aan dat toen dit werd opgeschreven in het beleidsplan er nog geen weet
was van de huidige problematiek rondom vrijwilligheid. In Fryslân was echter al behoefte om meer te
doen aan de houdbaarheid van vrijwilligheid. Door de huidige ontwikkelingen staan de proeftuinen onhold. Dhr van de Nadort wil graag weten of bestaande waterputten ook in beeld worden gebracht bij de
bluswatervoorziening. De veiligheidsregio wil dit deels visualiseren in de GEO-voorziening waar
financiering voor wordt gevraagd. Met het project bluswatervoorziening is dit allemaal in kaart
gebracht. Mw de Vries geeft aan dat de gemeente graag mee denkt bij het betrekken van inwoners bij
de crisisorganisatie. Ook wordt gerefereerd aan het programma Young Fire & Rescue Team van de
veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Dit initiatief om jongeren te leren over de diverse
hulpverleningsdiensten is succesvol en spreekt erg aan.
 De bestuurscommissie onderschrijft de conceptteksten voor het programma Veiligheid voor de
begroting 2021 en adviseert het DB deze vast te stellen.

7.

Herbenoeming lid auditcommissie
Mevrouw Waanders is namens de bestuurscommissie Veiligheid lid van de auditcommissie. Haar
huidige zittingsperiode van vier jaar loopt ten einde. Beide partijen willen het lidmaatschap graag
verlengen.
 De Bestuurscommissie benoemt mevrouw Waanders voor een tweede termijn van vier jaar als
lid van de auditcommissie.

8.

a. Benoeming lid Agendacommissie Veiligheid met portefeuille Crisisbeheersing en GHOR
Dhr. Oosterman heeft aangegeven zijn plek als lid van de Agendacommissie Veiligheid met de
portefeuille Crisisbeheersing en GHOR beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor een vacature. Dhr
Rijpstra is bereid gevonden om invulling te geven aan deze vacature.
Bij de voordracht van een nieuw lid wordt rekening gehouden met het waarborgen van een
evenwichtige verdeling over de regio.
 De Bestuurscommmissie benoemt Dhr. J. Rijpstra (Smallingerland) als lid van de
agendacommissie Veiligheid met de portefeuille Crisisbeheersing en GHOR.
b. Benoeming portefeuillehouder Zorg en Veiligheid
In de commissies Gezondheid en Veiligheid is afgesproken in beide commissies een
portefeuillehouder Zorg en Veiligheid aan te stellen. Aan de gezondheidskant is inmiddels mw
Wielinga benoemd. De veiligheidsregio kent deze functie niet in de statuten. Van de
portefeuillehouders wordt verwacht:
Koers en sturing te geven aan zorg en veiligheid;
Het bestuur hierover te adviseren;
Het bestuur van de veiligheidsregio te vertegenwoordigen in het domein en de vele bijeenkomsten
waar dit onderwerp wordt besproken.
 De Bestuurscommissie benoemt dhr van der Zwan als portefeuillehouder zorg en veiligheid.

9.

Plan van aanpak hoog water en evacuatie
In de vorige Bestuurscommissie Veiligheid is de stand van zaken gegeven over het programma Wave
2020 en het project Water en evacuatie uit de Strategische Agenda 2014-2018 van het
Veiligheidsberaad. Daarbij is aangegeven deze bestuurscommissie terug te komen met het plan van
aanpak. De Directie Crisisbeheersing heeft het plan van aanpak inmiddels vastgesteld en is ingericht
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als stuurgroep. Daarmee zijn de betrokken diensten vertegenwoordigd om het proces te volgen.
Om op tijd en met de juiste resultaten te komen
Dhr Sluiter vraagt aandacht voor het informeren over de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau. Dhr
Kleinhuis geeft aan dat het informeren & alarmeren en communicatie, onderdeel zijn van de brede
aanpak in dit programma. De financiële consequenties beperken zich tot het eerste project. Dhr
Rijpstra wil graag weten waarom er geen calculatie is gemaakt van de drie andere projecten. Dit is
volgens dhr Kleinhuis afhankelijk van de uitkomsten van de impactanalyse. Het uitgangspunt is dat de
activiteiten binnen de reguliere begroting passen. Mocht dit niet het geval zijn, dan komt dat terug in de
commissie.
 De Bestuurscommissie stelt het plan van aanpak hoog water en evacuatie vast.
10.

Presentatie stand van zaken Wet Verplichte GGZ
GGD Fryslân is sinds 1 januari de uitvoerende partij voor het verkennend onderzoek en het horen van
betrokkenen in het kader van de Wet Verplichte GGZ. Mw Biekram (Beleidsadviseur GGD) presenteert
de ervaringen van de GGD over de eerste zes weken.
In de maand januari zijn 26 crisismaatregelen (CM) afgegeven. Als deze cijfers worden
geëxtrapoleerd, laat dit een lichte daling zien ten opzichte van de aantallen inbewaringstellingen (IBS)
in 2019. In deze 26 gevallen is er 9 keer gehoord door de GGD.
Er is tot op heden 14 keer een verkennend onderzoek (VO) uitgevoerd. Gemeenten vullen hiervoor
een triage-formulier in. Afspraak is dat gemeenten pas een VO doorzetten als ze echt van mening zijn
dat dit onder de Wvggz te scharen valt.
Er zijn twee issuelogboeken, intern en extern. Het blijken veelal procesmatige issues te zijn.
Issues worden binnen één werkdag teruggekoppeld en deze worden besproken met het management
en de opdrachtgevers. In maart/april is de eerste kwartaal-evaluatie gepland.
Mw Schokker geeft aan dat het verhoren van een betrokkene niet mogelijk is op een Waddeneiland.
Zij worden naar de wal gebracht. Dit heeft enorme impact.
Mw Biekram geeft aan dat deze specifieke situatie wordt meegenomen.
Uit het gesprek over de eerste ervaringen blijkt dat er nog veel knelpunten zijn. Deze moeten
meegenomen worden in de herstelwet. Er is zorg of de mensen de hulp krijgen die met de wet wordt
beoogd. De voorzitter geeft aan dat veel dingen nog ingeregeld moeten worden. Maar dat verbetering
mogelijk is. Daarom wordt er ook belang gehecht aan de portefeuillehouder zorg en veiligheid. De
themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur voor de zomer zal ook weer in het teken staan van de
Wet Verplichte GGZ.

11.

Omgevingslab veiligheid: bouwsteen Veiligheid
In de Bestuurscommissie Veiligheid van oktober is een presentatie gegeven over de bouwsteen
veiligheid en de stappen die veiligheidsregio zet in het kader van de omgevingswet. De bouwsteen
veiligheid is inmiddels afgerond en opgeleverd aan de opdrachtgever; De Friese Aanpak.
Mw Waanders vindt het mooie exercitie, en wil graag weten hoe samenwerking op Friese schaal
verder gaat. Het is momenteel onduidelijk hoe de Friese Aanpak zich ontwikkelt. In ieder geval moeten
gemeenten zelf in actie komen om de diverse keuzemogelijkheden een plek te geven in de visie.
 De bouwsteen Veiligheid wordt ter informatie aangeboden aan de bestuurscommissie.

12.

Rondvraag en sluiting
• Mw van Gent geeft aan dat de raad veel vragen heeft over de brandweervrijwillgers. Dhr
Kleinhuis biedt aan om dit telefonisch te bespreken omdat dit aan het begin van de
vergadering aan de orde is geweest.
• Dhr Agricola verzoekt de stukken voor deze vergadering tijdig beschikbaar te stellen.
Dhr Agricola spreekt de complimenten uit over twee korpsavonden die hij recent heeft
meegemaakt. Er is waardering voor de wijze waarop de beroepsmedewerkers van de
brandweer omgaan met de vrijwilligers.
• Mw Kroon gaat kort in op de 11stedenzwemtocht en hecht waarde duidelijke communicatie
over rollen en verantwoordelijkheden. Het Wetterskip meet de waterkwaliteit op plekken waar
meezwemmers zijn. Maar het oordeel over de uitslag van de meting is niet aan het Wetterskip.
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•

De voorzitter geeft aan dat er een ambtelijke werkgroep actief is, waar alle partijen in
vertegenwoordigd zijn. Die zijn de vergunningaanvragen aan het beoordelen.
Mw Kroon geeft aan dat zij is begonnen aan haar eerste tien werkdagen en dat een
persoonlijke kennismaking met alle burgemeesters volgt.
Dhr Veldhuis meldt dat C2000 is gemigreerd na jaren van voorbereiding. Er wordt gesproken
over een succesvolle migratie, toch wordt tot op de dag van vandaag ervaren dat er
kinderziektes in het systeem zitten. Van gebied tot gebied wordt dit op technisch en
operationeel vlak nauwkeurig in de gaten gehouden.
In de vorige Bestuurscommissie is gesproken over de boerenacties. De politie heeft op basis
van de ervaring in december de tolerantiegrenzen voor nieuwe acties aangescherpt. Het
nieuwe handelingsperspectief heeft oa als doel het ontmoedigen van het platleggen van de
snelwegen. De voorzitter wordt gevraagd het nieuwe handelingsperspectief te verspreiden met
het verzoek aan gemeenten deze te bekrachtigen in de driehoek.
Tot slot speelt bij de politie het vroegpensioen. De totstandkoming van het beleid achter het
pensioenakkoord gaat niet vanzelf. De politiebond organiseert ledenbijeenkomsten om onder
het personeel te peilen of er behoefte is aan acties. En er wordt niet uitgesloten dat deze er
gaan komen.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 11 juni 2020.
Voorzitter

Secretaris

S. van Haersma Buma

W.K. Kleinhuis

5

