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Aanwezig: 

 

S. Buma (voorzitter) W. R. Sluiter 

J.A. de Vries (plv voorzitter) J. Rijpstra 

J. Zoetendal (vz BC Gezondheid) E. van Selm 

N.I. Agricola F. Veenstra 

O. Brouwer H. Zonderland (plv. vz. BC Gezondheid) 

L.J. Gebben (pfh Financiën & Organisatie) T.J. van der Zwan 

J. Kramer L.M.B.C Kroon – Wetterskip Fryslân 

N.A. van de Nadort P.H.S. van Rest - Openbaar Ministerie 

H. Oosterman   

C van de Pol   

  

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris) 

J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering) M.I. de Graaf (Directeur Publieke Gezondheid) 

A. de Vries (secretaris)   

  

Afwezig:  

M.C.M. Waanders T. Schokker - Strampel 

W. van Gent  L.P. Stoel 

  

1. Opening en mededelingen  
 14.03 uur  

 
Dhr. Kleinhuis brengt de volgende mededelingen:   
 

- Dit is het laatste AB van dhr. Oostinga, vanwege zijn vertrek naar Lentis per februari. 
Mevr. Selie Weistra is geworven als interim-directeur Bedrijfsvoering. De komende weken 
is er een warme overdracht van de werkzaamheden.  

- De bestuursconferentie in februari is geannuleerd. Dit is het bestuur inmiddels per email 
medegedeeld. Er wordt gekeken of er een alternatief georganiseerd kan worden omdat er 
wel een aantal relevante thema’s spelen, zoals evaluatie WVR en uiteindelijk wellicht de 
evaluatie van de coronacrisis.  

- Dhr. Jelle Zoetendal wordt welkom geheten als nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. De 
portefeuilleverdeling is besproken in het laatste DB. Dhr. Zoetendal neemt de portefeuille 
Informatievoorziening en Facilitair over van zijn voorganger dhr Broekhuizen.  

- Brief van De Friesche IJsbond ontvangen over hoe om te gaan met schaatstoertochten en 
corona. Deze wordt gedeeld met de burgemeesters en ambtenaren AOV.  

  
2. Ingekomen stukken 
 a. Afwikkeling samenwerkingsbestuur Meldkamer Noord-Nederland 

Dhr. Gebben meldt dat de MkNN per 14 december jl. is overgedragen aan de landelijke 
meldkamersamenwerking (LMS).  
 

b. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid (18 november) 
c. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid (18 november)  

 
Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan. 

  
3. Besluitenlijst AB vergadering 1 juli jl.  
 Aanvulling van dhr. Kleinhuis nav coronakosten: de declaratie tot de tweede golf is ingediend en 

de vergoeding is ook toegekend.  
 
Het AB stelt de besluitenlijst vast.  
 

 
 
Besluitenlijst 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 

Datum 

 

: 

 

16 december 2020 

Locatie : Digitaal  
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4. Tweede bestuursrapportage 2020  
 Dhr. Gebben geeft een korte toelichting op de tweede bestuursrapportage (eerste 8 maanden).  

Dhr. Oostinga vult aan met de mededeling dat in de bestuursrapportage een overzicht staat van 
de investeringen. Er is op een viertal onderwerpen een overschrijding van in totaal € 44.000. 
 
Het AB stelt de tweede bestuursrapportage 2020, met inachtneming van bovenstaande 
opmerking over de investeringen, vast.   

  
5. Koppeling overhead – primair proces  
 Naar aanleiding van de investering in Toekomst Bestendige Bedrijfsvoering en een aantal 

zienswijzen van gemeenten bij de begroting, wordt voorgesteld de ontwikkelingen in de overhead 
te koppelen aan de ontwikkelingen in het primaire proces. Dit voorstel is voorbereid met 
gemeenten, besproken met gemeentesecretarissen en behandeld in de bestuurscommissies.  
Mevr. van Selm meldt namens de auditcommissie dat de afstemming met gemeentesecretarissen, 
niet om de gemeentesecretarissen op zich gaat. Het gaat om goed contact met de organisaties, 
en dat contact loopt via de gemeentesecretarissen.  
 
Het AB stemt in met het voorstel om overhead te koppelen aan het primair proces.   

  
6. Aanbesteding accountantsdiensten  
 Mevr. van Selm (namens auditcommissie) en dhr. Gebben (portefeuillehouder) melden dat het 

proces voor de aanbesteding accountantsdiensten zorgvuldig en goed is doorlopen.  
De partijen zijn vanochtend 16 december 2020 schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst.  
BDO accountants & adviseurs is de dienst geworden die de VRF gaat begeleiden.  
 
Het AB bekrachtigt de uitkomst van de aanbesteding.   

  
7. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis (RBP) verlengen 
 Door de coronacrisis heeft de ontwikkeling en beoefening van het nieuwe plan vertraging 

opgelopen en is vaststelling in 2020 niet haalbaar. Dhr. Rijpstra vraagt hoe bij het aanhouden van 
de coronacrisis de herziening wel doorgang kan vinden in 2021. Dhr. Kleinhuis meldt dat 
werkzaamheden zijn vertraagd doordat de VRF in het begin van de crisis de impact nog niet kon 
overzien. Inmiddels wordt gekeken hoe reguliere taken hervat kunnen worden. Met o.a. inhuur van 
medewerkers is het wel mogelijk om de RBP in 2021 af te ronden.   
 
Het AB besluit om de looptijd van het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis met een jaar te 
verlengen.  

  
8. Generiek Rampbestrijdingsplan (RBP) BRZO-inrichtingen 
 Het generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen heeft een uitgebreide, formele route 

afgelegd, waarbij gemeenten ook een zienswijze konden indienen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend en het plan ligt ter vaststelling voor.   
 
Het AB besluit het generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen vast te stellen.  

  
9. Rondvraag en sluiting 
 Dhr. Gebben toetst bij de collega’s het standpunt over de stijgende kosten van het systeem 

Khonraad in het kader van de Wet Verplichte GGZ. De kosten van Khonraad stijgen substantieel, 
terwijl de dienst vrijwel gelijk blijft. Dhr Kleinhuis biedt namens de GGD aan om dit te 
onderzoeken. Dhr. Feenstra vult aan dat dit onderwerp bij het bestuur van de VFG aan de orde is 
geweest, en hij zal het signaal nogmaals meenemen.   
 
De voorzitter richt zich tot dhr. Oostinga en uit heel veel dank voor zijn inzet voor de 
bedrijfsvoering en financiën van de VRF. De voorzitter refereert o.a. aan de buitengewone klus ten 
aanzien van de kaderbrief en toekomstbestendige bedrijfsvoering vorig jaar. Dhr. Oostinga heeft 
dit met veel genoegen gedaan, het waren acht prachtige jaren.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur.  
 

  
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2021 
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Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
 
S. van Haersma Buma                                                                      W.K. Kleinhuis 

 


