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Besluitenl i jst   
Bestuurscommissie veiligheid 

Datum : 30 september 2020 

Locatie : Raadszaal, gemeente Heerenveen  

 

Aanwezig: 
S. van Haersma Buma (voorzitter) E. van Selm 
J.A. de Vries (plv voorzitter) – vanaf punt 3c L.P. Stoel 
W.R. Sluiter (pfh brandweer) F. Veenstra 
L.J. Gebben (lid agendacommissie) M.C.M. Waanders 
J. Rijpstra (pfh crisisbeheersing en GHOR) T.J. van der Zwan (pfh Zorg & Veiligheid) – vanaf punt 3c 
N.I. Agricola  
O. Brouwer J. de Schepper (Politie Noord-Nederland) 
W. van Gent (digitaal via Teams) P.H.S. van Rest (Openbaar Ministerie)  
N.A. van de Nadort L.M.B.C. Kroon (Wetterskip Fryslân) (digitaal via Teams) 
H. Oosterman D.P. de Vries (Provincie Fryslân) 
  
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân) M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) 
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering) I.L. Rozemeijer (secretaris) 
  

Afwezig: 
J. Hermans-Vloedbeld  

J.G. Kramer  
C. Schokker- Strampel  
  

 

1. Opening en vaststellen agenda 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.47 uur, na afloop van het RBT. 

 
 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het voorstel onder punt 5 is onvolledig; zal worden 

aangevuld en komt dan terug in de volgende vergadering van de bestuurscommissie. 
  
2. Besluitenlijst 11 juni 2020 
  De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

  
  
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 Ingekomen stukken 

a) Inspectierapport onbereikbaarheid 112, incl kamerbrief 
Uit het inspectierapport komt een aantal verbeterpunten. Het verbeterpunt voor VRF ging over 
NL-alert en is inmiddels ingevoerd. 
Dhr Rijpstra vraagt naar het tijdpad voor de verbeteringen. Dhr Kleinhuis geeft aan dat de 
regie bij het ministerie ligt; VRF heeft de aanbeveling overgenomen; bij de volgende inspectie 
zal dit worden getoetst. 
 

b) Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2018, incl brief minister 
Dhr Van de Nadort stelt voor de raden over deze goede prestatie te informeren Afgesproken 
wordt om dit te doen via een digitale nieuwsbrief voor de raden. 

 
Mededelingen 

c) Stand van zaken taakdifferentiatie Brandweer 
Dhr Sluiter memoreert wat voorafging: er is een denktank opgezet omdat het huidige systeem 
van vrijwilligheid (Europees) niet meer houdbaar is. De denktank heeft een inventarisatie 
gedaan over de eerste denkrichting; de verschillen per regio blijken groot te zijn. Aandacht is 
er ook voor de specifieke situatie van de Waddeneilanden.  
Dhr Kleinhuis vult aan: de impactanalyse laat zien dat de implicaties voor VRF relatief klein 
zijn. Dit komt omdat ons dekkingsplan gebaseerd is op een netwerk waarin weinig posten 
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meerdere specialismen hebben. Verder wordt een enquête onder vrijwilligers gehouden bij 
wijze van belevingsonderzoek. Het Veiligheidsberaad zal in december een richting geven; 
besluitvorming en implementatie volgen in 2021. 
 

d) Leerevaluatie Covid-19 besmettingen AZC Sneek 2020 
Deze evaluatie is eerder al in het RBT besproken. Omdat het RBT formeel geen opdracht tot 
evaluatie kan geven, is deze hier geagendeerd. Formeel daarmee nu gekoppeld aan de 
bestuurscommissie. 
 

e) VRF wint zilveren rookmelder 
Afgelopen dinsdag is de zilveren rookmelder toegekend aan VRF voor het project ‘Piep in de 
bieb’. Het betreft een landelijke prijs voor het beste regionale project. Het project is een 
uitvloeisel van de popup-store in Drachten in het kader van brandpreventie. 
Dhr Sluiter feliciteert dhr Kleinhuis met deze mooie prestatie.  
Dit item zal ook meegenomen worden in de digitale nieuwsbrief aan de raden. 
De pitch is te bekijken via deze link. 

 
  
4. Tweede bestuursrapportage 
 Dhr Oostinga geeft een presentatie over vier onderdelen uit de bestuursrapportage: 

- De afspraken rond meer- en minderkosten Corona 
- De prognose van het VRF resultaat 2020 in samenhang met de Corona-kosten  
- Een toelichting op het resultaat van de programma’s Crisis en Brandweer 
- Een toelichting op de declaratie aan het ministerie VWS 

 
Mw Waanders en dhr Agricola vragen naar de besteding van de IOV-gelden. Dhr Kleinhuis refereert 
aan de vaststelling van de agenda, waarbij punt 5 is verplaatst naar een volgende bijeenkomst. VRF 
moet in overleg over de verdeling van deze IOV-gelden met de FUMO. Duidelijk is dat het werk (bij 
VRF en FUMO) gedaan moet worden; de vraag is of de IOV-gelden hiervoor voldoende dekking 
bieden.  
 

 De bestuurscommissie stelt de teksten voor de programma’s Brandweer en Crisisbeheersing 
vast. 

 

  
5. Gelden omgevingswet en omgevingsveiligheidstaken 

 
 Dit voorstel wordt aangepast en geagendeerd voor de volgende bestuurscommissievergadering 
  
6.  Stand van zaken brandweerkamer, tweede loopbaanbeleid en werkgeversvereniging 
 Dhr Sluiter informeert de vergadering: 

Tweede loopbaanbeleid: er is een gezamenlijke commissie die gaat adviseren over zwaar werk en 
gezond richting pensioen. In het eerste kwartaal van 2021 moet dit zijn afgerond. 
 
Werkgeversvereniging: dit is eerder aan de orde geweest. Er ligt nu een principebesluit voor oprichting 
van een eigen werkgeversvereniging voor alle 25 veiligheidsregio’s. Uitgangspunt is om zo dicht 
mogelijk bij de gemeentelijke cao te blijven. 
 

  
7. Aanspraken na dienstongeval brandweer (memo RCDV) 
 Dhr Sluiter informeert de vergadering: 

Dit betreft een verzekeringskwestie en een kwestie van goed werkgeverschap; het overleg met de 
bonden is gestart. 
Dhr Kleinhuis vult aan: landelijk is afgesproken om deze notitie te delen met het bestuur, ook al is deze 
niet heel bestuurlijk van aard. Het is belangrijk dat het bestuur kennisneemt van de richting om 
gezamenlijk te komen tot eenduidigheid van de aansprakelijkheid. 
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8. Stand van zaken sociale veiligheid 
 Dhr Van der Zwan informeert de vergadering: 

 
Voortgang Wvggz: de GGD bekijkt momenteel hoe de zorgaanvraag kan worden opgesteld om het 
proces soepeler te laten verlopen. Het onderdeel ‘horen’ is nog een knelpunt. 
Mw de Graaf vult aan dat dit knelpunt is meegegeven aan het land, om de wet hierop aan te passen. 
 
Mw Waanders vraagt of de nieuwe wet nu voorziet in de behoefte. 
Dhr Van der Zwan geeft aan dat vooraf duidelijk was dat verplichte opname een moeilijke zaak is en 
blijft. 
 
Dhr Buma vraagt wanneer de eerste evaluatie plaatsvindt. Mw. de Graaf geeft aan dat een voorstel 
voor besluitvorming komt in de volgende bestuurscommissie(s). 
 
Mw. Van Selm vraagt aandacht voor het inwilligen van een wens om te horen. 
Dhr Van der Zwan geeft aan dat dit in onze regio goed geregeld is; iedereen die dit wenst wordt 
gehoord. 
 
Dhr Stoel vraagt of er al enig zicht is op de reparatiewetgeving 
Dhr Buma vermoedt dat dit onderdeel mogelijk is overschaduwd door corona-drukte. 
 

  
9. Rondvraag en sluiting 
 Voorzitter sluit de vergadering om 16.35 uur 

 
  
 

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 18 november 2020. 
 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
S. van Haersma Buma     W.K. Kleinhuis 


