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Besluitenl i jst   
Bestuurscommissie veiligheid 

Datum : 19 november 2020 

Locatie : Raadszaal, gemeente Heerenveen  
 

Aanwezig: 
S. van Haersma Buma (voorzitter) F. Veenstra 
J.A. de Vries (plv voorzitter)  O. Brouwer (digitaal via Teams) 
W.R. Sluiter (pfh brandweer)  
J. Rijpstra (pfh crisisbeheersing en GHOR) J. de Schepper (Politie Noord-Nederland) 
J.G. Kramer L.M.B.C. Kroon (Wetterskip Fryslân) 
N.A. van de Nadort  
E. van Selm  
L.P. Stoel  
  
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân) A. de Vries (secretaris) 
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering) I.L. Rozemeijer (secretaris) 
  

Afwezig: 
L.J. Gebben (lid agendacommissie) H. Oosterman 

N.I. Agricola  W. van Gent 
M.C.M. Waanders M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) 
C.M. van de Pol  P.H.S. van Rest (Openbaar Ministerie) 
T.J. van der Zwan (pfh Zorg & Veiligheid) D.P. de Vries (Provincie Fryslân) 
C. Schokker - Strampel  

  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 De voorzitter opent de vergadering om 16:00 uur.   

 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  
2. Besluitenlijst 30 september 2020 
  De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
  
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 Ingekomen stukken 

• n.v.t.  
 
Mededelingen 

• Herijken WABO-taken onder omgevingswet 
Dhr. Kleinhuis meldt dat de Brandweer momenteel in samenwerking met gemeenten een 
analyse maakt van de WABO-taken in het kader van de omgevingswet. Dit moet leiden tot een 
nieuw dienstverleningsconcept.  

• Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s  
De voorzitter geeft de stand van zaken over de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s. Na een 
schriftelijke consultatie is de concept rapportage besproken in het Veiligheidsberaad. Er zijn 
weinig opmerkingen op het rapport. Het definitieve adviesrapport wordt in december 
aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. 

  
4. Gelden omgevingswet en omgevingsveiligheidstaken  
 Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin Rijksmiddelen via programmafinanciering omgevingsveiligheid 

beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden. Met ingang van 2021 worden deze gelden via 
een andere route, namelijk via het gemeentefonds, beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op basis van een 
landelijk vastgestelde verdeelsleutel. Het geld voor uitvoeringstaken komt dus niet rechtstreeks naar 
de VRF en FUMO. Echter zonder middelen kunnen VRF en FUMO de taken omgevingsveiligheid niet 
uitvoeren 
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Dhr Rijpstra benadrukt het belang om in de kaderbrief duidelijk aan te geven wat er voor de bijdrage 
van de gemeente wordt gedaan. Dhr Kleinhuis doet de toezegging dit expliciet te maken.  
 

 De Bestuurscommissie besluit dat in de kaderbrief wordt opgenomen dat de benodigde gelden 
via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan de VRF en FUMO.  

 Voor het (reeds vastgestelde) begrotingsjaar 2021 wordt de dekking van de taken 
omgevingsveiligheid incidenteel gefinancierd uit de egalisatiereserve via de reguliere 
begrotingswijziging medio juli 2021.  

 

  
5. Kaderbrief 2022 – 2025 
 De bestuurscommissie krijgt de gehele kaderbrief voorgelegd met het verzoek om de programma’s 

Brandweer en Crisisbeheersing vast te stellen en kennis te nemen van de programma’s Gezondheid 
en Organisatie.  
 
Dhr Oostinga geeft een korte presentatie over de kaderbrief. Er wordt een voorzichtig positief beeld 
geschetst. En voorgesteld om het positieve resultaat in te brengen in de egalisatiereserve.   
 
De investeringsvoorstellen in het kader van toekomstbestendige bedrijfsvoering worden in februari aan 
de bestuurscommissie voorgelegd. Indien de commissie met de voorstellen instemt, dan worden deze 
opgenomen uiteindelijk opgenomen in de begroting.  
 
De voorzitter uit zijn waardering. Terugblikkend op de discussie vorig jaar en nu de mogelijkheid om de 
egalisatiereserve aan te vullen.  
 

 De Bestuurscommissie besluit de programma’s Brandweer en Crisisbeheersing (Veiligheid) 
vast te stellen en adviseert het Dagelijks Bestuur het programma op te nemen in de concept 
kaderbrief 2022-2025. 

  
6.  Koppeling overhead – primair proces 
 Op verzoek van het bestuur heeft VRF onderzocht hoe we het schokeffect, van eenmaal per vier jaar 

geld erbij, kunnen voorkomen. Aanleiding hiervoor was het traject om de bedrijfsvoering op orde te 
brengen. In afstemming met een afvaardiging van financiële gemeenteambtenaren is een voorstel 
geschreven.   
 
Dhr vd Nadort geeft aan dat het stuk helder maakt dat er niet één goede methodiek is. En vindt het 
een goed voorstel. Dhr vd Nadort vraagt verduidelijking over de financiële consequenties; daar staat 
‘vooralsnog geen’. Dhr Kleinhuis geeft aan dat het toepassing is op dit voorstel, het voorstel heeft geen 
financiële consequenties.  
 

 De Bestuurscommissie besluit het DB te adviseren om het voorstel ongewijzigd voor te leggen 
aan het AB: 

a) Inhoudelijke besluiten voortaan inclusief effecten voor de overhead voor te leggen;  
b) De werking van het systeem te borgen middels de huidige methodiek van 4-jaarlijkse 

toetsing van de overhead;  
c) Deze werkwijze na twee jaar te evalueren. (in ON ter vergadering stond per abuis 

jaarlijks) 
  
7. Verlengen looptijd RBP Vliegbasis Leeuwarden 
  De Bestuurscommissie adviseert het Algemeen Bestuur de looptijd van het 

rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden te verlengen tot 1 augustus 2021. En af te wijken 
van de wettelijke termijn van herziening. 

  
8. Generiek rampbestrijding BRZO-inrichtingen Fryslân 
  De Bestuurscommissie stelt vast dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen. En adviseert 

het Algemeen Bestuur het definitieve generieke rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen 
Fryslân vast te stellen en het vigerende rampbestrijdingsplannen per bedrijf in te trekken. 
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9. Incidentrisicoprofiel Brandweer  
  Met inachtneming van de zienswijzen besluit de Bestuurscommissie Veiligheid het incident 

risicoprofiel van de Brandweer vast te stellen. 
  
10. Rondvraag en sluiting 
 Dhr Stoel wil graag weten of er meer duidelijkheid is over de corona financiën. Dhr Oostinga laat 

weten dat deze financiën in de laatste bestuursrapportage zijn besproken. In de jaarrekening 2020 
komt het opnieuw aan de orde.  
 
Dhr Rijpstra informeert de bestuurscommissie over het bestuurderstevredenheidsonderzoek dat gaat 
plaatsvinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Domenie. De bestuurders 
krijgen hiervoor een uitvoerige enquête. De heer Rijpstra moedigt aan om deze enquête in te vullen. 
De focus van het onderzoek ligt op de reguliere werkzaamheden van de VRF.  
 
Voorzitter sluit de vergadering om 16.27 uur  

  
 

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 11 februari 2021 

 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
S. van Haersma Buma     W.K. Kleinhuis 


