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Aanwezig: 

 

S. Buma (voorzitter) E. van Selm 

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

J. Zoetendal (vz BC Gezondheid) F. Veenstra 

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

L.J. Gebben (pfh Financiën & Organisatie) P.H.S. van Rest - Openbaar Ministerie 

C van de Pol (via Teams) J. Schepper, politie Noord-Nederland 

O. Brouwer  

J. Kramer  

  

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

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) T. Wester (plv. secretaris, verslag) 

E. Knoll (directeur Bedrijfsvoering)  

 

Afwezig:  

I. Sjerps N.I. Agricola 

T.J. van der Zwan H. Oosterman  

W. van Gent M.C.M. Waanders 

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

T. Schokker - Strampel  

  

  

1. Opening en mededelingen  
 De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 
Mededelingen:   
De heer Knoll meldt dat er nieuwe wetgeving komt rondom de rechtmatigheidsverantwoording. De 
invoering hiervan wordt niet snel verwacht, maar het heeft onze aandacht. 
De heer Kleinhuis meldt dat de presentatie van het Bestuurderstevredenheidsonderzoek is 
uitgesteld tot de volgende vergadering van het algemeen bestuur. 

  
2. Ingekomen stukken 
 a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid d.d. 17 juni 2021 

b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid d.d. 16 juni 2021 
 
Het algemeen bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan. 

  
3. Besluitenlijst AB vergadering 11 maart 2021  
  

Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

4. Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) 
 De heer Kleinhuis licht toe: 

- Er is een oprichtingsvergadering geweest met de 25 veiligheidsregio’s 
- Veiligheidsregio Fryslân is nu formeel toegetreden tot de werkgeversvereniging. 
- De werkgeversvereniging is nu de onderhandelaar in de CAO-onderhandelingen 
Hoe de inspraak geregeld wordt van de besturen van de veiligheidsregio’s is nog niet duidelijk. 
 
Het Algemeen bestuur neemt de oprichting van de WVSV voor kennisgeving aan. 

  
5. Ontwikkelingen verzekeren aansprakelijkheid en oprichten rechtspersoon 
 De heer Kleinhuis licht de notitie toe. Om het gestelde mogelijk te maken is het nodig dat elke 

gemeente toestemming geeft de rechtspersoon op te richten. Dit gaat in het najaar lopen via de 
colleges en de gemeenteraden. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met de kaderbrief. 

 
 
Besluitenlijst 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 

Datum 

 

: 

 

8 juli 2021 

Locatie : Stania State, Oentsjerk  
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Mevrouw Van Selm vraagt of het risico in elke regio gelijk is. De heer Kleinhuis reageert dat er 
goed nagedacht moet worden over een eerlijke verdeelsleutel omdat de risico’s inderdaad per 
regio verschillen. Er wordt een langlopend project rondom dit onderwerp gestart. 
 
Het algemeen bestuur neemt dit voor kennisgeving aan en laat zich t.z.t. graag verder 
informeren over de ontwikkelingen.   

  
6. Eerste bestuursrapportage 2021 
 De heer Kleinhuis geeft nog een korte toelichting op de bestuursrapportage. Omdat deze 

inhoudelijk reeds aan de orde is geweest in de bestuurscommissies stelt de voorzitter voor de 
stukken ongewijzigd vast te stellen. De leden van het algemeen bestuur stemmen hiermee in.  
 
Het Algemeen bestuur stelt de eerste bestuursrapportage 2021 vast. 

  
7. Zienswijzen jaarrekening 2020, begroting 2022 en begrotingwijziging 2021 
 De heer Knoll geeft een korte toelichting op de stukken. 

 
Er zijn 2 zienswijzen ingediend: 
- Voorstel niet te indexeren 

DB vindt het ongewenst om niet te indexeren omdat dit op termijn kan leiden tot tekorten en 
wij vervolgens extra in rekening moeten brengen bij de gemeenten. 

- Voorstel de egalisatiereserve vanaf 2022 niet verder aan te vullen 
DB is van mening dat juist het opbouwen van reserves, in combinatie met bovengenoemde 
indexering, leidt tot meer financiële ruimte. 
 

Het algemeen bestuur kan met deze reacties op de zienswijzen instemmen, met als opmerking er 
rekening mee te houden dat de financiën van de gemeenten onder druk staan mede door de 
korting op het gemeentefonds door de rijksoverheid. De bekostiging van de eerder afgesproken  
noodzakelijke investering in toekomstbestendige bedrijfsvoering (in totaal € 1,2 miljoen 
structureel) kan met ingang van 2023 plaatsvinden zonder verhoging van de gemeentelijke 
bijdragen. De uitgave van het extra toegekende budget zal in de Berap worden verantwoord. 
 
Het algemeen bestuur  
- neemt kennis van de ingediende zienswijzen 
- stemt in de met de reactie van de veiligheidsregio 
- stelt de begroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021, jaarrekening 2020 en de 

reactienota ongewijzigd vast. 
  
6. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 
  

Het algemeen bestuur stelt de het rampbestrijdingsplan vliegbasis Leeuwarden vast. 
  
9. Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.30 uur.  

 
  

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2021 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
 
S. van Haersma Buma                                                                      W.K. Kleinhuis 

 


