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Bestuursrapportage 
Januari - april 2021 

 

1. Inleiding 
 

Programmaoverstijgende onderwerpen 

Een aantal thema’s speelt in meerdere of alle programma’s. In deze rapportage vindt u hiervan een 

overzicht van de stand van zaken. 

 

Financiële effecten 

De coronacrisis en ingestelde maatregelen maken het resultaat van Veiligheidsregio Fryslân 

onvoorspelbaar en onzeker. Gelet op de ervaring van het afgelopen jaar heeft de crisis ongetwijfeld 

effect op de reguliere exploitatie. De impact op de rest van het jaar is op dit moment nog lastig in te 

schatten. 

  

Voor de brandweer heeft de huidige situatie vooral effect op de vakbekwaamheid en 

vrijwilligersvergoedingen. Crisisbeheersing heeft in januari en februari hoofdzakelijk de crisisorganisatie 

ondersteund, daarna hadden medewerkers weer een beetje ruimte voor de reguliere werkzaamheden. 

Bij Organisatie zien we dat een aantal projecten vertraging oploopt, we verwachten in de loop van het 

jaar werk in te kunnen halen. Ook voor Gezondheid voorspellen we nu een nihil saldo voor onze 

activiteiten. Voor een aantal taken, zoals reizigersvaccinaties hebben we nog steeds (veel) minder 

inkomsten dan we begrootten. Het Ministerie van VWS compenseert dit financieel.  

  

Op een aantal onderdelen verwachten we door de coronacrisis een lagere besteding, op andere 

onderdelen maken we meer kosten. Op totaalniveau zien wij op dit moment geen afwijkingen ten 

opzichte van de begroting.   

 

Het Ministerie van VWS vergoedt ook de gemaakte meerkosten van 2021 vanwege het bestrijden en 

beheersen van de coronacrisis. Voor dit werk gaf de minister ons op basis van de wet Publieke 

Gezondheid extra taken en opdrachten. 

 

Overige, externe ontwikkelingen 

 

Omgevingswet  

De coronacrisis zorgde er vorig jaar voor dat de overheid de invoering van de Omgevingswet een jaar 

uitstelde. Nu, een jaar later, zijn we steeds nog niet uit de coronacrisis. Daardoor weten we niet of de 

Omgevingswet per 1 januari 2022 ingaat. Als Veiligheidsregio Fryslân koersen wij nog steeds op die 

datum. We verwachten dat het ons gaat lukken om dan klaar te zijn voor toepassing. We werken hierin 

samen met de Friese gemeenten via De Friese Aanpak.  

 

De precieze impact op de afname van diensten voor Veiligheidsregio Fryslân is nog onzeker. We 

verwachten dat we vooral meer advies moeten gaan geven over gezondheid. Dit verwachten we door 

de prominente plek die het thema (terecht) krijgt in alle omgevingsvisies en -plannen.  

 

Gezondheid betrekken in het ontwikkelen van de woon- en werkomgeving vraagt een nieuwe manier 

van denken en vakkundig en betrouwbaar advies. Uit een vraag aan onze gemeenten blijkt dat de kans 

groot is dat het aantal vragen aan GGD Fryslân toeneemt. Het werk dat uit deze vraag voortkomt, vraagt 

om een uitbreiding van de huidige formatie. Wij leggen de bestuurscommissie Gezondheid een aantal 

opties voor, waarna verwerking plaatsvindt ine de kaderbrief 2023. 
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De Omgevingswet heeft ook impact op de manier van werken binnen Brandweer Fryslân en 

Crisisbeheersing. In het eerste kwartaal is de impact voor Brandweer Fryslân tot in detail in beeld 

gebracht. Dit heeft geleid tot een vernieuwde producten- en dienstencatalogus, die de 

bestuurscommissie in juni gepresenteerd krijgt. Onzeker is nog welke diensten meer of minder zullen 

worden gevraagd, waardoor we voorstellen om de komende twee jaren met hetzelfde budget te werken 

als er nu beschikbaar is. Ondertussen kijken we welke aanpassingen in de vraag er zijn. Zodat we op 

basis daarvan tot een gericht advies te komen over de middelen die nodig zijn en welke prijs daarbij 

past. 

 

Op dit moment maken we voor bepaalde maatwerkpakketten meer kosten dan we in rekening brengen. 

Gelet op het uitgangspunt om de komende jaren met hetzelfde budget te blijven werken, stellen we voor 

om het tekort wat hierdoor ontstaat (€ 300.000 in totaal voor de jaren 2022, 2023, 2024) incidenteel te 

dekken. Dit verwoorden we in juni in een los voorstel aan de bestuurscommissie Veiligheid. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

Door deze wet vallen de meeste ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht.  

personeel in dienst van veiligheidsregio’s zijn hiervan voorlopig uitgezonderd, mede door de 

onduidelijkheid over de rechtspositie van brandweervrijwilligers. We verwachten dat we ook komend jaar 

nog gebruik moeten maken van deze uitzonderingspositie. Mede hierdoor hoeven wij dit jaar geen 

voorbereidend werk uit te voeren. De incidenteel beschikbare middelen van € 100.000 kunnen blijven 

staan tot volgend jaar.     

 

Ondertussen startte Veiligheidsregio Fryslân met de oprichting van een werkgeversvereniging. Deze is 

nodig om straks tot arbeidsvoorwaarden te komen die passen bij de nieuwe wet. We verwachten dat de 

vereniging per 1 januari 2022 een feit is. Zodat de veiligheidsregio’s snel kunnen handelen wanneer het 

personeel van de veiligheidsregio’s onder de Wnra valt.  

 

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s  

Afgelopen jaar heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Wet veiligheidsregio’s geëvalueerd en het 

evaluatierapport en kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze bestempelde het 

onderwerp in februari van dit jaar als controversieel (met andere woorden: geen lopende zaak). Dit 

betekent dat een nieuw kabinet straks met de conclusies en aanbevelingen aan de slag gaat. Dan wordt 

ook duidelijk welke veranderingen dit voor Veiligheidsregio Fryslân met zich meebrengt. We verwachten 

dat deze beperkt zijn; dankzij aanpassingen in onze organisatiestructuur voldoen wij voor een deel al 

aan de aanbevelingen.  
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2. Programma Gezondheid 
 

Ontwikkelingen en risico’s die kunnen leiden tot afwijkingen 

 

De coronapandemie is niet voorbij. De GGD staat daarom nog steeds voor een dubbele operatie: de 

bestrijding van het coronavirus en het herschikken en aanpassen van de bestaande vitale functies. Door 

meer technologie in te zetten hebben we de vitale dienstverlening zoveel mogelijk kunnen laten 

doorgaan. Door alle coronagerelateerde taken in een apart organisatieonderdeel onder te brengen, 

hebben we meer ruimte voor de reguliere processen. Waar nodig hebben we werkwijzen aangepast om 

het preventiewerk zoveel mogelijk te stimuleren; gezonde mensen zijn beter bestand tegen een virus.  

 

Zoals vermeld in de vorige bestuursrapportage, staat door de dubbele operatie het personeel nog wel 

onder druk. Dit is onder andere voelbaar bij de eerder al als (potentieel) schaars gesignaleerde functies 

bij Forensische Geneeskunde, Jeugdgezondheidszorg, Medische Milieukunde en PGA. Wij proberen 

met goede arbeidsmarktcommunicatie hiervoor extra personeel aan te trekken. 

 

Stand van zaken overige resultaten 

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Covid-19 heeft nog steeds invloed op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de JGZ. Inmiddels kunnen 

we vaker fysiek contact hebben met cliënten, een deel van contacten blijft digitaal verlopen. Momenteel 

zien we dat relatief veel afspraken worden uitgesteld. Ook is de opkomst bij consulten lager. In het 

derde en vierde kwartaal willen we deze consulten inhalen. De keuze van het bestuur om middelen van 

2020 door te schuiven naar 2021 om inhaalwerkzaamheden te kunnen verrichten, helpt ons daarbij. Op 

scholen zien we dat klassen regelmatig in quarantaine moeten worden gesteld en dat wij als GGD het 

werk niet op de scholen kunnen uitvoeren. Hierdoor moeten we extra inspanning leveren om alle 

kinderen in beeld te krijgen.  Onderzoeken laten daarnaast zien dat met name de kwetsbare gezinnen, 

kinderen en jongeren extra zwaar zijn getroffen door corona. Het is daarom belangrijk dat we deze 

groepen in beeld krijgen en bereiken met extra ondersteuning. De huidige werkwijzen worden op dit 

moment geëvalueerd. Onze prognose is dat we nog een jaar met aangepaste werkwijzen moeten 

werken. 

 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

Op dit moment kunnen we nog geen harde cijfers presenteren, maar de uitvoering van het RVP lijkt 

goed te verlopen. We verwachten begin juni weer nieuwe cijfers en zullen deze uiteraard met het 

bestuur delen. 

 

Stevig ouderschap  

Tijdens de eerste coronagolf leken mensen huiverig om hieraan mee te doen. Uit de huidige cijfers blijkt 

dat de huiverigheid vermindert. Er zijn signalen van toenemende problematiek waardoor de behoefte 

aan de steun van Stevig ouderschap mogelijk toeneemt, maar dit zal de komende tijd moeten uitwijzen. 
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Kansrijke start 

Met name de lokale borging van de initiatieven is een punt van zorg. Het programma Kansrijke Start is 

één van de vele aandachtsgebieden die lokale coalitieleiders (beleidsadviseurs gemeente) hebben. Dit 

vertraagt de voortgang van Kansrijke Start op een aantal onderwerpen. Ook het verloop van lokale 

coalitieleiders binnen gemeenten is een aandachtspunt. Dit is overigens ook een landelijk signaal. 

Wanneer er voor dit programma geen blijvende aanjager is, zien wij het risico dat resultaten die we tot 

nu toe samen hebben bereikt niet worden bestendigd. We onderzoeken daarom of een koppeling met 

de Friese Preventie Aanpak mogelijk is. Bijvoorbeeld door de groep lokale coalitieleiders aan dit 

platform te verbinden. We voorzien een langere doorlooptijd voor dit programma. Hiervoor zullen we in 

het najaar een advies aan de Bestuurscommissie Gezondheid voorleggen. 

 

Nu Niet Zwanger 

Het project Nu Niet Zwanger verloopt goed. Het heeft door de uitbraak van corona wel vertraging 

opgelopen. Dit meldden we ook in eerdere bestuursrapportages en bestuurlijke mededelingen. Ook voor 

dit project voorzien we daarom een langere looptijd. Een advies hierover leggen we voor aan de 

Bestuurscommissie Gezondheid. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

Voor de coördinatie van de voor- en vroegschoolse educatie hebben we te maken met hogere kosten. 

De reden hiervan: meer kinderen zonder JGZ-indicatie maken gebruik van het programma. Wij 

evalueren na de zomer. 

 

Friese Preventie Aanpak (FPA) 

De FPA verloopt volgens planning en is in lijn met de subsidieaanvraag die het ministerie van VWS 

honoreerde. Hiermee heeft de FPA tot 2024 € 690.000,- ter beschikking. Het Bestuurlijk Platform is 

gestart en heeft inmiddels 2 vergaderingen gehad. Het Programmateam startte in januari. Dit komt 

tweewekelijks bijeen. Het concept programmaplan is klaar en het Bestuurlijk Platform stelt dit op 4 juni 

vast. Alle partners leverden input voor het plan. 

 

De VNG  Lokale Preventieakkoorden heeft een positief advies gegeven over de Friese 

Preventieaanpak. Het regionale preventieakkoord voldoet aan de gestelde eisen. Alle Friese gemeenten 

kunnen dankzij dit advies en een lokale vertaling van de FPA het uitvoeringsbudget aanvragen. Zes 

gemeenten deden dit al.  

 

Er is veel draagvlak en enthousiasme om gezamenlijk met FPA aan de slag te gaan, nieuwe partners 

melden zich aan en FPA geniet inmiddels al veel naamsbekendheid. 

 

Epidemiologie 

Inmiddels zijn analyses voor de Monitor Volwassenen en Ouderen afgerond. Voor de zomer ontvangen 

de gemeenten hiervan de eerste resultaten. Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid 

(AWPG) zijn momenteel 9 onderzoeken afgerond en 8 onderzoeken lopen nog. 

 

TBC 

De in eerdere rapportages aangekondigde inhaalslag van BCG-vaccinaties is inmiddels in volle gang. 

Onze verwachting is dat we voor de zomer weer op schema liggen. Ook hier pakt de keuze van het 

bestuur om middelen voor inhaalwerkzaamheden door te schuiven goed uit. We zien wel dat de 

opkomst bij oproepen te wensen over laat. Dit vraagt veel tijd en inspanning. 

 

Bestrijding van het coronavirus 
Onze bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus verloopt goed. We hebben alle landelijke 
opschalingseisen gehaald. Vooruitlopend op de afbouw van dit werk zien we al wel een aantal 
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personele uitdagingen. Hiervoor stellen we momenteel scenario’s op. Wij zullen het bestuur hier 
uiteraard over informeren. 
 
Overige Infectieziekten bestrijding  
Door de Covid-19 maatregelen zien we landelijk dat de overige infectieziekten veel minder vaak 
voorkomen. Dit is een positieve bijkomstigheid van de maatregelen. 
 
Samenwerking 3Noord 
Naast de Forensische geneeskunde kijken we naar mogelijkheden om samen te werken op de 
onderdelen TBC, MMK (Milieu & Gezondheid) en Sense (herstructurering samenwerking). 
De medische arrestantenzorg wordt in een aparte overeenkomst vastgelegd. Dit wordt mogelijk een 
aanbesteding waarop de partners binnen 3Noord zich conform landelijke afspraken gezamenlijk gaan 
inschrijven. 
 
Zorg en Veiligheid 
Er wordt gewerkt aan een structurele borging van de taken voor de Wet verplichte ggz (Wvggz). 
Voor het meldpunt niet-acute hulpvraag is voorgesteld om de lopende pilot te verlengen. Dit doen we in 
afwachting van een vastgestelde dienstverleningsovereenkomst en een randvoorwaardelijke data 
protection impact assessment (dpia). Daarnaast onderzoeken we de dossiervoering voor de Rapid 
Reponder GGZ. 

 

Stand van zaken overige resultaten 

 
Klant Contact Centrum (KCC) 
Onze KCC-medewerkers ervaren een hoge werkdruk. Hierdoor staat ook de kanttevredenheid onder 

druk. Onze telefonie is niet volledig berekend op huidige taak, nu er door de uitbraak van corona meer 

werkzaamheden zijn. Het door de Bestuurscommissie gehonoreerde investeringsvoorstel voor 

contentintegratie zal hier naar verwachting een oplossing voor bieden.  
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3. Programma Crisisbeheersing 
 

Ontwikkelingen en risico’s die kunnen leiden tot afwijkingen 

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 heeft de afdeling Crisisbeheersing zich volledig 
gefocust op de continuïteit en ondersteuning van de crisisorganisatie. De medewerkers van de afdeling 
Crisisbeheersing zijn nauw betrokken en voelen zich sterk verantwoordelijk. Het werk is voor iedereen 
anders dan voor de coronacrisis. Na ruim een jaar begint dit “zijn tol te eisen”. Ofschoon er nog niet 
direct sprake is van een risico (dat kan leiden tot afwijkingen), houden wij de vinger aan de pols als het 
gaat om het waarborgen van de mentale frisheid van de medewerkers van de afdeling; in veel gevallen 
gaat het hierbij om maatwerk. 
 
 

Stand van zaken overige resultaten 
In ons Jaarplan 2021 hebben wij aangegeven dat we – afhankelijk van de fase waarin de coronacrisis 
zich bevindt – balans willen aanbrengen tussen het coronawerk, wettelijk verplichte werkzaamheden en 
overige taken. Op dit moment zijn er geen inhoudelijke afwijkingen in onze jaarplanning. 
 
Coronawerkzaamheden 
Naar aanleiding van het ingaan van de wet Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (1 december 2020) 
heeft VRF in januari 2021 op zowel bestuurlijk (Bestuurlijk Afstemmingsoverleg) als operationeel niveau 
(Operationeel Afstemmingsoverleg en Dedicated Team Bevolkingszorg) een nieuwe coördinatie- en 
afstemmingsstructuur ingericht.  
 
In het BAO heeft afstemming plaatsgevonden over de volgende zaken: 

• Consequenties van het kabinetsbeleid (“van avondklok, routekaart tot een openingsplan”). 

• Openbare orde en veiligheid (“Regionaal Handelingskader voor toezicht en handhaving”). 

• De positie van de Waddeneilanden, de maatschappelijke impact van de coronacrisis (“ruimte 
voor ondernemers”). 

• Evenementen (“vliegende start zodra het weer mag, afstemming over evenementenkalender”). 

• Geneeskundig (“in verbinding met partners in witte kolom v.w.b. voorbereiding op zwart 
scenario in de zorg”).  

 
Reguliere werkzaamheden (“op hoofdlijnen”) 
Risico’s in beeld 
 Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden is in concept gereed en wordt binnenkort ter 

inzage gelegd; we stellen het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2021 voor om het 
herziene Rampbestrijdingsplan vast te stellen. 

 Op dit moment wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak voor het opstellen van het risicoprofiel. We 
streven ernaar om de Bestuurscommissie Veiligheid het risicoprofiel op 25 november 2021 – 
voorlopig - te laten vaststellen. Het risicoprofiel kan dienen als input voor het opstellen van het 
nieuwe Beleidsplan Veiligheid 2023-2026. 

 Risicocommunicatie: inwoners zijn proactief geïnformeerd over corona, veilig schaatsen op 
natuurijs, cybercriminaliteit en online veiligheid, NL-Alert en WaarshuwingsAlarmSysteem(WAS)-
palen. 
 

Crisisorganisatie (24/7 paraat) 
 Vakbekwame crisisfunctionarissen 

o Oefeningen en praktijksimulaties georganiseerd voor het CoPi, ROT en CoWa. 
o Doorontwikkelen van het nieuwe leren: op 16 december 2020 heeft uw Algemeen Bestuur het 

generieke rampbestrijdingsplan voor de BRZO-bedrijven in Fryslân vastgesteld. In april 2021 
hebben de crisisfunctionarissen de eerste e-learning, die betrekking heeft op dit RBP, 
ontvangen. 

 Inzetten van de Crisisorganisatie 
o GRIP-inzetten (branden in Dronrijp en Drachten, gaslekkage in Sneek, verward persoon met 

vuurwapen in Oosterwolde). 
o Geen GRIP (langdurige vorstperiode, vogelgriep, containers overboord geslagen op de 

Noordzee, stroomuitval Ameland, brand in machinekamer Koegelwieck). 
 Overdracht Meldkamer Noord-Nederland en RCC aan Politie. 
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o In het eerste kwartaal 2021 is de Meldkamer Noord-Nederland formeel overgedragen aan de 
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van de Politie. Daarnaast heeft VRF haar 2/3 
aandeel in het eigendomsrecht van het RCC verkocht aan de Politie (“sindsdien huurt VRF deze 
ruimte van de Politie”). 

 
Evalueren 
 COT “Leerevaluatie RBT Coronacrisis” (afgestemd en besproken in het BAO). 
 Op 1 december 2020 heeft de Inspectie Justitie & Veiligheid alle Veiligheidsregio’s gevraagd om in 

plaats van de jaarlijkse systeemtest – die in 2020 verviel – een zelfevaluatie van de aanpak COVID-
19 uit te voeren over de periode 11 maart 2020 (Opschaling Veiligheidsregio’s naar GRIP-4) tot 1 
december 2020 (inwerkingtreding Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19). We hebben de 
zelfevaluatie in maart in het BAO besproken en vervolgens aangeleverd bij de Inspectie. 
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4. Programma Brandweer 
 

Ontwikkelingen en risico’s die kunnen leiden tot afwijkingen  

• Vakbekwaamheid 

Het oefenen (vakbekwaam blijven) heeft vanwege de coronamaatregelen in de afgelopen maanden 

beperkt en vooral digitaal plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in de vorm van e-modules en webinars. Later is 

er ook weer gestart met fysiek oefenen in kleine groepen. Brandweer Fryslân gebruikte hiervoor als 

uitgangspunt de landelijke richtlijnen en brancheafspraken. Zo hebben we bijvoorbeeld de richtlijn 

‘Vakbekwaam blijven’ in maart van dit jaar aangepast aan de huidige omstandigheden. Vanaf mei 

starten we weer met realistisch oefenen. Na de zomer staat dit voor het merendeel van de posten 

gepland. Aandachtspunt is dat we vorig jaar verwachtten dat oefeningen dit jaar ingehaald konden 

worden. Nu het coronavirus langer aanhoudt weten we dat van inhalen geen sprake is. We zetten volop 

in op het reguliere oefenprogramma.  

 

In het eerste kwartaal is de eerste manschapopleiding van het jaar gestart (vakbekwaam worden). De 

werving en selectie van nieuwe vrijwilligers is tijdens de coronacrisis achtergebleven. We speelden 

hierop in door het werving- en selectieproces te bespoedigen.  Dit deden we door tijdelijk op een andere 

manier de drie-maandenstage van nieuwe vrijwilligers invulling te geven. Het is nog de vraag welk effect 

de verminderde aanwas heeft de komende kwartalen heeft voor de manschapopleidingen. Wellicht 

kunnen we opleidingsklassen niet vullen en het is nog onduidelijk of de BON voldoende capaciteit heeft 

om de doorgeschoven klassen te kunnen aanbieden. Onder de huidige omstandigheden is de 

verwachting dat op de posten vrijwilligersvergoeding en vakbekwaamheid ruimte zal ontstaan. 

 

• Brandweeropleidingen Noord (BON) 

De BON is hard geraakt door de coronacrisis en heeft een aantal maanden de planning voor 

opleidingen en oefeningen stil moeten leggen. Gevolg is dat een deel van de inkomsten zijn komen te 

vervallen. Door fors te snijden in de kosten hebben ze het verlies weten te beperken. Tevens wordt waar 

mogelijk geprobeerd de vervallen opleidingen en oefeningen opnieuw aan te bieden. De BON heeft 

binnenkort een KAB (Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen) heraudit van het Instituut Fysieke 

Veiligheid gepland, omdat de eerste audit niet is gehaald. Mocht de heraudit niet gehaald worden, dan 

heeft dat op meerdere vlakken (financiële) gevolgen voor ons. Het resultaat voor de BON is eveneens 

zeer onvoorspelbaar. Dit hangt samen met de afhankelijkheid van de versoepelingen van de 

coronamaatregelen. Indien noodzakelijk zullen tegenvallende resultaten in overleg worden verrekend 

met de veiligheidsregio's van de drie noordelijke provincies. 

 

• Lange en onbetrouwbare levertijden 

Door het coronavirus staan (voertuig)leveranciers onder druk. Daardoor hebben we te maken met lange 

en onbetrouwbare levertijden van onderdelen en voertuigen. Onze investeringsplanning is daardoor 

ongewis. Onder de huidige omstandigheden is de verwachting dat hierop ruimte zal ontstaan. 
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• Taakdifferentiatie 

Het huidige systeem van een aparte rechtspositie voor brandweervrijwilligers is in strijd met Europese 

wet- en regelgeving. Om fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepskrachten te maken 

heeft de Denktank Taakdifferentiatie een denkrichting uitgewerkt. Hiervan is eind vorig jaar een 

impactanalyse van gemaakt, nadat veiligheidsregio’s input leverden. In vergelijking met andere 

veiligheidsregio’s heeft de voorgestelde denkrichting voor Fryslân beperkt impact. Voor de 

Waddeneilanden is gevraagd om maatwerk vanwege hun bijzondere positie. Nu het huidige kabinet 

demissionair is en we in afwachting zijn van hoe dit zich voltrekt in nieuwe formatie, verwachten wij dat 

op zijn vroegst in oktober nieuwe stappen worden gezet. De uitkomst van dit proces is ongewis. De 

raden van de Friese gemeenten zijn in maart van dit jaar via een brief over dit thema geïnformeerd.   

 

Stand van zaken overige resultaten  

• Evaluatie Dekkingsplan 2.0 

Het huidige Dekkingsplan 2.0 gaan we evalueren. Een projectgroep is hier onlangs mee gestart. Het 

Dekkingsplan 2.0 is in oktober 2017 vastgesteld door het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân. In de 

Wet Veiligheidsregio’s staat, dat iedere vier jaar een nieuw dekkingsplan vastgesteld dient te worden en 

dit is ook zo met het bestuur afgesproken. De evaluatie moet uitwijzen of, en zo ja in welke 

hoedanigheid, het Dekkingsplan 2.0 verlengd zou kunnen worden.   

 

• Natuurbrandbeheersing – gebiedsgerichte aanpak 

De uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing heeft vorig jaar door de 

coronacrisis verder vertraging opgelopen. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de Risico Index 

Natuurbrand (RIN), dat onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak is en gebruikt wordt om bij de opstart 

van nieuwe natuurgebieden de risico’s in kaart te brengen. De planning die oorspronkelijk in 2018 is 

opgesteld, hebben we in maart van dit jaar herzien om te anticiperen op de huidige situatie rond corona. 

Het bestuur wordt via de Bestuurscommissie Veiligheid geïnformeerd over de herziene planning en op 

de hoogte gehouden van de voortgang.  

 

• Bluswatervoorziening 

De Bestuurscommissie Veiligheid heeft in juni 2018 opdracht gegeven een kader te ontwikkelen voor 

het bepalen, realiseren en borgen van adequate bluswatervoorziening binnen het verzorgingsgebied 

van Brandweer Fryslân. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse gemeenten, 

natuurbeheerders, LTO, Vitens, Wetterskip Fryslân en Brandweer Fryslân, heeft zich over dit vraagstuk 

gebogen en het rapport Fjoer en Wetter opgeleverd. In het rapport zijn drie sporen uitgewerkt om de 

bluswatervoorziening te optimaliseren en restrisico’s terug te dringen. In de bestuurscommissie van juni 

a.s. praten we het bestuur bij over de voortgang van het project. Ook vragen we daarnaast om de 

"Handreiking generieke maatregelen" vast te stellen, zodat de implementatie en borging kan starten. 

 

• Bouwagenda – adequate huisvesting 

Met de besluitvorming over taakdifferentiatie in het verschiet, hebben we het bestuur vorig jaar 

geïnformeerd over het bevriezen van grootschalige nieuwbouw- en verbouwplannen. Nu we verwachten 

dat het proces rondom taakdifferentiatie op zijn vroegst in het najaar vervolg krijgt, zijn we van plan de 

bouwagenda weer op te starten. Vanwege de verminderde staat van een aantal brandweerposten is dit 

onontkoombaar. We informeren het bestuur over de herziene planning via de Bestuurscommissie 

Veiligheid.  

 

• Resultaten begroting 2021 

In aanvulling op de hiervoor genoemde onderwerpen liggen we ten aanzien van de gestelde resultaten 

voor 2021 grotendeels op koers. Er zijn een aantal uitzonderingen: 

- De implementatie van het besluit over taakdifferentiatie wordt opgeschort. Zie de toelichting 

hierboven. 

- De verbetering van datakwaliteit en concretisering van het informatiebeleidsplan is in afwachting 

van het Veiligheidsregio Fryslân-brede informatiebeleidsplan. De beoogde oplevering hiervan is 

begin 2022. Van daaruit kijken we verder naar (gezamenlijke) resultaten en prioriteiten.  
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- De strategische personeelsplanning vrijwilligers is afhankelijk van het project kernregistratie 

personeel. Dit wordt in 2022 opgeleverd. Daarmee schuiven de resultaten door naar volgend 

jaar. 

 

• Repressieve cijfers 

Het aantal incidenten van januari tot en met maart dit jaar, waarvoor een Friese brandweereenheid is 

gealarmeerd, bedraagt in totaal 837. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit geen afwijking. De 

classificaties brand en dienstverlening tonen een lichte stijging in vergelijking met 2019 en 2020. De 

oorzaak daarvan is niet bekend.  

 

 
Bron: kerncijfers incidenten IFV 
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5. Programma Organisatie 
 

Ontwikkelingen en risico’s die kunnen leiden tot afwijkingen 

Toekomstbestendige Bedrijfsvoering 

2021 is het eerste volledige jaar waar middelen beschikbaar zijn in het kader van Toekomstbestendige 

Bedrijfsvoering. Deze middelen zetten we in om de kwaliteit van de ondersteunende diensten en vooral 

het informatiemanagement op orde te brengen. 

 

Naast de structurele middelen van € 1,2 miljoen zijn er incidentele middelen beschikbaar. Ook is er een 

bedrag overgeheveld van vorig jaar. Al met al hebben we dit jaar bijna € 2,3 miljoen te besteden. Een 

substantieel bedrag waarmee we hopelijk grote en noodzakelijke stappen kunnen zetten om de 

bedrijfsvoering te verbeteren. 

 

Vanwege dit grote belang doen we er alles aan om de middelen snel en effectief in te zetten. Ondanks 

de coronacrisis verwachten we dat we een groot deel van de beschikbare middelen kunnen omzetten in 

kennis, nieuwe systemen of extra formatie. Met als doel: de basis op orde krijgen. Voorlopig gaan we 

ervan uit dat we alle middelen aan het einde van het jaar grotendeels besteed hebben. Bij de volgende 

bestuursrapportage kunnen we hiervan een betere indicatie geven. 

 

Begroting 3.0 

2022 is het laatste jaar van de beleidsplannen die opgesteld zijn. Dat houdt in dat er voor 2023 een 

nieuw beleidsplan opgesteld moet worden. We werken nu met drie beleidsplannen: Veiligheid, 

Gezondheid en Organisatie. Het is de vraag of deze opzet nog steeds voldoet aan de wensen van het 

bestuur.  

 

Daarom gaan we dit jaar een traject ‘Begroting 3.0’ starten. We onderzoeken hoe wij het bestuur in de 

toekomst het beste kunnen informeren en welke inrichting van de begroting daarbij past. De 

auditcommissie speelt hierin een belangrijke rol. De uitkomsten vormen de basis voor de opzet van de 

beleidsplannen en passen we daarna toe in de toekomstige kaderbrieven, begrotingen en jaarverslagen. 

 

Stand van zaken overige resultaten 

Digitale dienstverlening 

In de begroting hebben we vermeld dat opleveren van de eerste resultaten mogelijk is wanneer het 

Informatiemanagement-plan (IM-plan) concreet is. Dit proces heeft door de coronacrisis wat vertraging 

opgelopen. Zo stonden de eerste beleidsvoorstellen niet in de kaderbrief 2022, maar in de begroting 

2022. De oorspronkelijke planning ging ervan uit dat de complete inventarisatie van projecten en 

verbetervoorstellen in de kaderbrief 2023 opgenomen zou worden. We verwachten nu dat in de 

kaderbrief de eerste voorstellen staan en dat de totale inventarisatie bekend is als we de begroting van 

2023 opstellen.  

 

Duurzaamheid 

Door de coronacrisis is er het afgelopen jaar minder aandacht geweest voor de duurzame ambities van 

de veiligheidsregio. Toen er weer wat ruimte ontstond, is het thema opgepakt. In december heeft het 

dagelijks bestuur de ambities vastgesteld die Veiligheidsregio Fryslân wil bereiken om haar bijdrage te 

leveren aan de Sustainable Development Goals. Deze ambities bestaan uit: mobiliteit, energie en 

anders organiseren.  

 

Uitstekend werkgeverschap 

Wij hebben de ambitie om een Great Place to Work te zijn. In 2019 kregen we dit certificaat al, een jaar 

eerder dan gehoopt. In 2020 hebben we vervolgens geen uitvoering gegeven aan de certificering. 

Omdat de prioriteit binnen de organisatie volledig lag op de centrale rol in de coronacrisis. Voor 2021 

pakken we de draad weer op en gaan we opnieuw voor een beoordeling als Great Place to Work. 
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Tevredenheid bestuur 

In de periode van november 2020 tot februari 2021 hielden we een 

bestuurderstevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan waren positief. Bestuurders stemden 

positief over zaken als de bestuurlijke inrichting, de wijze van overleggen, de behandeling van de 

onderwerpen en de voorbereiding van de onderwerpen. Uiteraard zijn er ook een aantal 

verbeterverzoeken, zoals meer voorbereidingstijd voor de ambtelijke ondersteuning van gemeentes en 

meer digitaal vergaderen. 

 

Een bestuurlijke begeleidingscommissie gaat nu de aanbevelingen bespreken en daar mogelijk acties 

aan koppelen. Zij doen op 8 juli een voorstel aan het Algemeen Bestuur. 

 

Betaaltermijn 

Veiligheidsregio Fryslân streeft er al jaren naar om facturen snel te betalen. In de beginjaren van de 

organisatie was de betaaltermijn lang. Omdat wij veel gebruik maken van kleine, lokale ondernemers en 

zij ons aanspraken op het te lang uitblijven van betaling van hun facturen, is de ambitie uitgesproken om 

de betaaltermijn te verbeteren. Dit is de afgelopen jaren goed gelukt.  

 

Ook in de begroting 2021 stond een ambitie. Namelijk om, net als voorgaande jaren, 95% van de 

facturen binnen 14 dagen te betalen. In de eerste vier maanden zijn 89% van de facturen binnen deze 

termijn betaald. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen betaalden wij in de eerste 

vier maanden 77% van de facturen binnen 14 dagen. Ook is de gemiddelde betaaltermijn fors gedaald 

van gemiddeld 11 dagen in 2020 naar 8 dagen in 2021. 
 

 

 


