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Besluitenlijst 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   

Datum : 11 maart 2020 

Locatie : VRF, Leeuwarden 

 

Aanwezig: 
S Buma (Voorzitter VRF) J.A. de Vries (Súdwest-Fryslân) 
L.P. Stoel (Ameland) J. Hoekstra-Sikkema (Terschelling) 
N.I. Agricola (Dantumadiel) L.J. Gebben (Tytsjerksteradiel) 
F. Veenstra (De Fryske Marren) C. Schokker-Strampel (Vlieland) 
W.R. Sluiter (Harlingen) M.C.M. Waanders (Waadhoeke) 
T.J. van der Zwan (Heerenveen) N.A. van de Nadort (Weststellingwerf) 
J.G. Kramer (Noardeast-Fryslân) H. Zonderland (Weststellingwerf) 
H. Oosterman (Ooststellingwerf) J.C. Knol (Politie Eenheid Noord-Nederland) 
E. van Selm (Opsterland) P.H.S. van Rest (Officier van Justitie)  
J. Rijpstra (Smallingerland) N. van der Steen (Provincie Fryslân)  
  
W.K. Kleinhuis (Algemeen directeur/commandant Brandweer)  
M.I. de Graaf (Directeur Publieke Gezondheid)  
J.H. Oostinga (Directeur Bedrijfsvoering)  
A. de Vries (secretaris)  
  

Afwezig:  

O. Brouwer (Achtkarspelen) W. van Gent (Schiermonnikoog) 
L.M.B.C. Kroon (Dijkgraaf Wetterskip Fryslân)  

 

1. Opening en mededelingen 

•  De voorzitter opent 14.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.    

 • Mededelingen: 
Covid 19 
De voorzitter is onder de indruk van de aanpak van de organisatie. Het geeft een gerust gevoel dat 
er in deze onrustige tijd een organisatie klaar staat. Deskundige adviezen zijn erg belangrijk om 
besluitvorming te kunnen doen.  
Dhr Kleinhuis meldt dat het een ultieme test is als je in een situatie komt die zich nog niet eerder 
heeft voorgedaan. In de organisatie wordt een groot beroep gedaan op personeel. Zelfs in 
combinatie met een aantal forse branden (GRIP 1 Stiens en GRIP 2 Oosterwolde). Uiteraard gaat 
niet alles goed, maar het meeste wel. Dus trots overheerst.  

  

2.   Ingekomen stukken  

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

  

3. Besluitenlijst AB-vergadering 11 december 2019  

 Het AB stelt de besluitenlijst vast.  

  

4. Conceptresultaat 2019, bestemming en begrotingswijziging 2020 

 Dhr Oostinga informeert het AB over het conceptresultaat 2019, bestemming en begrotingswijziging 
2020.  

  

5. Kaderbrief 2021-2024 inclusief zienswijzen en reactienota 

 Dhr Rijpstra meldt dat de raad van Smallingerland een zienswijze heeft ingediend, hij licht het 

standpunt van de raad toe. En bedankt voor de beantwoording op de zienswijze, dit helpt om mee 

terug te gaan naar de raad. Dhr Rijpstra vindt het begrijpelijk dat er een algemene reactie is 
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geformuleerd op de zienswijze.  

 

Dhr Kleinhuis bedankt het AB voor het vertrouwen en het gezamenlijk behaalde resultaat.  

 

Dhr Gebben wil als portefeuillehouder wederom de zorgvuldig doorlopen procedure en de inspanning 

van de directie benadrukken. Het voelt als onze veiligheidsregio.  

 

Mw Waanders doet nogmaals de oproep om de voorstellen die nog volgen, en mogelijk leiden tot een 

extra uitzetting, aan te laten sluiten bij de P&C-cycli van gemeenten.  

 

Het AB stelt de conceptkaderbrief 2021 – 2024, met inachtneming van de reacties van gemeenten, 

ongewijzigd vast. Alle gemeenten worden via de reactienota geïnformeerd over de wijze waarop is 

gereageerd op de zienswijzen.  

  

6. Benoemen extern lid Auditcommissie 

 Voor de werving van het nieuwe lid van de auditcommissie is een externe vacature uitgezet. Bij de 
werving is specifiek gezocht naar expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in de 
publieke sector.  
 
Het AB benoemt Mevrouw K.H. Offringa-Van Abbema voor een periode van vier jaar als extern lid van 
de auditcommissie.  

  

7. Rol en taak Auditcommissie 

 Het AB neemt kennis van de notitie inzake de rol van de auditcommissie bij VRF.  

  

8. Bestuurlijke consultatie arbeidsvoorwaardenvorming 

 Dhr Sluiter meldt de laatste stand van zaken vanuit de brandweerkamer over de rechtspositie van 

veiligheidsregio’s en arbeidsvoorwaarden Brandweer.   

Mevr Waanders vraagt naar het verschil tussen de gemeenschappelijke regeling VRF en FUMO. Dhr 

Kleinhuis geeft aan dat de brandweer met vrijwilligers voor de bijzondere positie zorgt. Mw van Selm 

doet de suggestie om niet het inpassen in de richtlijn voorop te stellen. Dhr Kleinhuis doet deze oproep 

regelmatig met bijvoorbeeld de regio’s Zeeland, Groningen en Drenthe. Omdat wij niet zonder 

vrijwilligers kunnen. Alleen moet je in gesprek met de grote regio’s omdat daar wordt gedacht dat 

beroeps de taken van vrijwilligers er wel bij kunnen doen.  

 

Het AB besluit om het DB (portefeuillehouders) te mandateren om tot een afweging te komen en deze 

door te geven aan het Veiligheidsberaad. Een randvoorwaarde in het mandaat is dat we ons blijven 

aansluiten bij de landelijke kaders. Het is onwenselijk dat iedere regio dit voor zichzelf gaat regelen.    

  

9. Rondvraag en sluiting 

 Mw Waanders oppert om in Friese structuur te spreken over de afschaffing van knalvuurwerk en 

vuurpijlen en hoe hier mee om te gaan. Deze behoefte wordt gedeeld. Dhr Kleinhuis biedt aan om hier 

een themabijeenkomst van het AB in juli voor te benutten.  

 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 


