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Aanwezig: 

 

S. Buma (voorzitter) M.C.M. Waanders 

N.A. van de Nadort 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 S. Korthuis 

O. Brouwer M. Schrier 

J. Kramer 

I. Sjerps 

J. Schepper, politie Noord-Nederland 

L.M.B.C Kroon – Wetterskip Fryslân 

  

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

A. Schoenmaker (interim-directeur Publieke Gezondheid) M. Visser (directie- en bestuurssecretaris) 

E. Knoll (directeur Bedrijfsvoering)  

 

Afwezig:  

T.J. van der Zwan A.A.M. Brok - CdK 

N.I. Agricola W. van Gent 

J.A. de Vries (vice-voorzitter) 

O. Brouwer 

E. van Selm 

  

  

1. Opening en mededelingen  
 De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 
  
2. Ingekomen stukken 
 Geen 
  
3. Besluitenlijst AB-vergadering 10 februari 2021  
  

Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

4. 
 

Besluitenlijst AB-vergadering 15 december 2021 
Mevrouw Korthuis moet nog worden toegevoegd aan de aanwezigen. 
 
Met deze aanpassing stelt het algemeen bestuur de besluitenlijst vast. 
 

5. Kaderbrief 2023 - 2026 
 De heer stoel wil graag zijn dank uitspreken voor de toezegging dat de Veiligheidsregio contact zal 

zoeken met de eilandbewoners om te bekijken wat zij voor ons kunnen betekenen. 
 
De heer Kleinhuis geeft aan blij te zijn met de opbrengst van de gemeenteraden. Deze kaderbrief 
vormt nu de basis voor de komende begroting. 
 
Het algemeen bestuur stelt daarop de Kaderbrief 2023 – 2026 vast. 

  
6. Dekkingsplan 2.0 
 De heer Kleinhuis licht de notitie toe dat het dekkingsplan nog actueel is. Landelijk zijn er gebied 

gebonden uitrijtijden in de maak. Wanneer deze in de wet worden opgenomen passen we het 
dekkingsplan aan, maar voorlopig kunnen we nog goed vooruit met het voorliggende 
dekkingsplan. Vanuit de gemeenteraden zijn geen zienswijzen ingediend op het Dekkingsplan. 
 
Het algemeen bestuur stelt het Dekkingsplan 2.0 vast.   

  

 
 
Besluitenlijst 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 

Datum 

 

: 

 

10 maart 2022 

Locatie : Via MS Teams  
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7. Oprichting van en deelname aan Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s 
 Vanuit de gemeenteraden zijn geen wensen en bedenkingen geuit op de oprichting van en 

deelname aan de Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Na vaststelling door 
het AB neemt de voorzitter dit mee naar het VB, waar vervolgens de stichting zal worden 
opgericht. We zijn ervan overtuigd dat dit op termijn veel kwaliteit gaat opleveren. 
 
Het Algemeen bestuur stelt de oprichting van en deelname aan Stichting Expertisebureau 
Risicobeheer Veiligheidsregio’s vast. 

  
  
8. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Waanders wil de organisatie graag een compliment geven voor het afscheid van 
mevrouw de Graaf. De voorzitter onderstreept dit compliment van harte. 
 

 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 13.40 uur.  
 

  
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022. 
 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
 
 
 
S. van Haersma Buma                                                                      W.K. Kleinhuis 

 


