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Aanwezig: 

 

  

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

J. Zoetendal (vz BC Gezondheid) W.R. Sluiter 

H. Zonderland (plv. vz. BC Gezondheid) L.P. Stoel 

L.J. Gebben (pfh Financiën & Organisatie) T. Schokker - Strampel 

N.I. Agricola F. Veenstra 

O. Brouwer M.C.M. Waanders 

J. Kramer T.J. van der Zwan 

N.A. van de Nadort L.M.B.C Kroon – Wetterskip Fryslân 

H. Oosterman  P.H.S. van Rest - Openbaar Ministerie 

C van de Pol  J. Schepper, politie Noord-Nederland 

  

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

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) I.L. Rozemeijer (secretaris) 

S. Weistra (directeur Bedrijfsvoering)  

  

Afwezig:  

S. Buma (voorzitter) E. van Selm 

W. van Gent  

  

  

1. Opening en mededelingen  
 09.30 uur   
  
2. Ingekomen stukken 
 a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid (11 februari jl.) 

Naar aanleiding van: dhr Veenstra meldt dat hij de substantiële kostenstijging door de Wvggz 
onder de aandacht zal brengen in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (11 maart). 
 

b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid (11 februari jl.)  
 
Het Algemeen bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan. 

  
3. Besluitenlijst AB vergadering 16 december jl.  
  

Het Algemeen bestuur stelt de besluitenlijst vast. 
 

4. Kaderbrief 2022-2025 inclusief zienswijzen en motie van gemeenteraad Achtkarspelen. 
 Dhr. Gebben: mooi dat er zienswijzen zijn ingediend. De lijn hierin is de financiële krapte bij 

gemeenten, die spreekt voor zich. 
 
Dhr Kleinhuis vraagt om dictum 2 van het besluit te nuanceren door toevoeging van de tekst ‘in 
principe’. Definitieve besluitvorming over wat te doen met verwachte meevallers is aan de orde in 
het volgende Algemeen bestuur, bij behandeling van de jaarrekening. 
 
Dhr Brouwer vraagt aandacht voor het feit dat de zienswijzen van Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel vergelijkbaar zijn, maar dat de motie/brief specifiek door de raad van 
Achtkarspelen is ingediend. 
 
Dhr Rijpstra meldt dat de gemeenteraad van Smallingerland vasthoudt aan de wens om 
verwachte meevallers niet toe te voegen aan de egalisatiereserve. De raad is daarom niet 
akkoord met de eerste twee beslispunten. 
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Het Algemeen bestuur: 
- stelt de kaderbrief, met inachtneming van de ingediende zienswijzen en de motie 

van Achtkarspelen, ongewijzigd vast; 
- voegt de verwachte meevallers op de begrote autonome ontwikkelingen in principe 

toe aan de egalisatiereserve 
- stelt de reactienota vast en stuurt deze ter informatie naar alle gemeenteraden 

 
  
5. Investeringsvoorstellen toekomstbestendige bedrijfsvoering  
 De voorzitter licht toe: 

In 2020 besloot het Algemeen bestuur tot een structurele investering in de bedrijfsvoering. Voor 

een toekomstbestendige bedrijfsvoering werd € 1,3 miljoen geaccordeerd in de begroting van 

2021 (besluit 1 juli 2020) waarbij tevens werd afgesproken om de benodigde € 1,2 miljoen via 

separate beleidsvoorstellen gericht op verbetering van informatiemanagement aan het bestuur 

voor te leggen. 

 

Dhr Sluiter: geeft een toelichting op de twee voorstellen van de brandweer; de bestuurscommissie 

Veiligheid was hierover unaniem positief. 

Dhr Zoetendaal: licht de twee voorstellen van de GGD toe. Het gaat om serieuze bedragen, zeker 

in de huidige context van financiële krapte bij gemeenten, maar de commissie is overtuigd van het 

belang van deze professionaliseringsslag.  

 

Voorzitter concludeert dat er dus vier voorstellen liggen waar beide commissies achter staan. Het 

voorstel is om deze voorstellen op te nemen in de begroting. Raden kunnen vervolgens 

zienswijzen indienen en in het Algemeen bestuur wordt over de dekking besloten. 

  
Dhr Brouwer: vindt het voorstel digitale transformatie niet helder onderbouwd en verzoekt om 
concretisering. 
Dhr Stoel: vraagt aandacht voor personele impact van de voorstellen en concludeert dat 
structurele kosten leiden tot een negatief resultaat in 2022.  
Mw Waanders: vraagt naar de relatie met een ‘kapstok’- document dat in de maak is. Dit kan 
helpen bij het in lijn houden van de investeringsvoorstellen. 
Dhr Gebben: onderschrijft de opmerkingen van mw Waanders en dhr Brouwer.  
 
Dhr Kleinhuis beantwoordt: 

- er is een IM-plan in de maak; dat is de inhoudsopgave waar voorstellen op leunen 
- het gaat hier nu voornamelijk om het proces, we wijken af van de normale procedure; de 

bestuurscommissies hebben inhoudelijk getoetst 
- in de volgende bestuurscyclus spreken we over het totaalresultaat 2020 en hebben we 

pas duidelijkheid over dekkingsmogelijkheden en de verwachting voor 2022. 
- de opmerking van dhr Brouwer over concretisering nemen we mee terug naar de GGD; 

we kijken of verduidelijking mogelijk is. 
 
Voorzitter concludeert dat er in juli financieel (totaal)overzicht zal liggen; dat is een belangrijk 
moment voor dekking, ook van deze voorstellen. De vraag over concretisering gaat ook mee naar 
het Dagelijks bestuur.  
 
Het Algemeen bestuur besluit deze voorstellen te laten opnemen in de begroting 2022.   

  
6. Deelname werkgeversvereniging samenwerken veiligheidsregio’s, inclusief zienswijzen 

gemeenten. 
 Voorzitter kondigt laatste bijdrage van dhr Sluiter in dit gremium aan. 

 
Dhr Sluiter geeft een toelichting op dit onderwerp en meldt dat dit nu de meest voor de hand 
liggende optie is. 
 
Mw Waanders: brengt de wens over van de gemeenteraad van Waadhoeke dat goed overleg met 
de vereniging van brandweervrijwilligers aandacht verdient. Zij heeft ook kennisgenomen vna de 
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reactie hieromtrent in de reactienota. 
Het Algemeen bestuur: 

- besluit tot deelname aan de werkgeversvereniging WVSV, mede gelet op de 
zienswijzen 

- stelt de reactienota vast en stuurt deze ter informatie naar de gemeenteraden 
  
9. Rondvraag en sluiting 
 Voorzitter dankt mw Schokker en dhr Sluiter namens het Algemeen bestuur voor hun bijdragen in 

dit gremia. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.10 uur.  
 

  
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
 
S. van Haersma Buma                                                                      W.K. Kleinhuis 

 


