
 

Concept verslag  

AGENDA 

Bestuurscommissie Veiligheid 
 

Datum : Woensdag 9 juni 2022 

Tijdstip : 9.30 – 11.30 uur 

Locatie : Ridderzaal  

 

Aanwezig:  

J.A. de Vries (Súdwest-Fryslân, voorzitter) C. van de Pol (Terschelling, digitaal) 

L.P. Stoel (Ameland) L.J. Gebben (Tytsjerksteradiel) 

N.I. Agricola (Dantumadiel) O. Brouwer (Achtkarspelen) 

F. Veenstra (de Fryske Marren)  M.C.M. Waanders (Waadhoeke)  

I.Sjerps (Harlingen) N.A. van de Nadort (Weststellingwerf) 

T. van der Zwan (Heerenveen) 

J.G. Kramer (Noardeast-Fryslân) 

E. Knoll (dir. Bedrijfsvoering VRF) 

J. Rijpstra (Smallingerland) 

S. Korthuis (Ooststellingwerf, digitaal) J. de Schepper (Politie Eenheid Noord-Nederland) 

E. van Selm (Opsterland)  A. Schoenmaker (directeur Publieke Gezondheid) 

I. van Gent (Schiermonnikoog, digitaal) H. Klein Schaarsberg (Defensie) 

W.K. Kleinhuis (alg. directeur/ commandant Brandweer) J. Elzinga (Defensie) 

M. Visser (secretaris) G. van Hoeven (Meldkamer NN) 

J. Rijpstra (Smallingerland)  

  

Afwezig: 

S. Buma (voorzitter VRF) 

M. Schier (Vlieland) 

 

P.H.S. van Rest (Officier van Justitie)  

L.M.B.C. Kroon (Dijkgraaf Wetterskip Fryslân)  

G. Veldhuis (Politie Eenheid Noord-Nederland)  

E. de Jong (coördinerend gemeentesecretaris) 

D.P. de Vries (Provincie Fryslân) 

 

 

 

 Onderwerp  

1.  Opening en vaststellen van de agenda  

De voorzitter opent de vergadering. 

 

 De agenda wordt vastgesteld. De heer Kramer zal de vergadering tot 11:00 bijwonen. 

 

2.  Conclusies Bestuurscommissie Veiligheid van 9 februari 2022 

 

 De Bestuurscommissie stelt de conclusies van de Bestuurscommissie Veiligheid van 9 februari 

2021 vast. 

 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

 Ingekomen stukken 

  



 
De heer Kleinhuis reikt het coronaboek uit aan de leden van de Bestuurscommissie Veiligheid. 

 

 Mededelingen 

 a. Publicatie Veiligheidsregio’s in coronacrisis 

  

 De Bestuurscommissie Veiligheid neemt kennis van de publicatie. 

 b. De Oekraïense vluchtelingen-crisis: Eerste ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten 

  

 De Bestuurscommissie Veiligheid neemt kennis van de publicatie. 

 

 c. Introductie RMBA Johan Elzinga en Kolonel Huub Klein Schaarsberg (Defensie) 

  

De heren Klein Schaarsberg en Elzinga stellen zich voor aan de leden van de Bestuurscommissie Veiligheid en 

worden van harte welkom geheten door de voorzitter. 

 

 

4.  Eerste berap 2022 

  

De heer Gebben geeft een toelichting.  De heer Veenstra heeft een vraag over de uitrukken van de 

brandweer: Hoe kunnen we efficiënter afstemmen tussen brandweer en gemeenten? De heer Kleinhuis 

herkent de vraag over wanneer de verantwoordelijkheid van de VRF stopt. Hier komen we op een later 

moment op terug. 

 

 De eerste berap over 2022 wordt door de Bestuurscommissie Veiligheid vastgesteld. 

 

5.  Rode draden analyses VRF 2019, 2020 en 2021 

  

 De Rode draden analyses worden door de Bestuurscommissie Veiligheid vastgesteld, met 

complimenten voor de organisatie. 

 

6.  Stand van zaken project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg 

  

De heer Rijpstra geeft een toelichting. Mevrouw Sjerps vraagt of er daadwerkelijk sprake is van steeds meer 

bovenregionale crises? Professionals willen ook steeds professioneler. Burgemeesters moeten afwegen of 

dat nodig is. Zij waagt dit te betwijfelen. De heer Kramer onderschrijft dit. 

De heer Rijpstra begrijpt de opmerking. Hij geeft aan dat de verscheidenheid tussen de 25 veiligheidsregio’s 

groot is. Hierdoor blijven sommige veiligheidsregio’s achter bij het benodigde niveau. Hij kan zich dan ook 

niet voorstellen dat de uniformiteit zo groot moet zijn dat we alles hetzelfde doen, maar dat het gaat om het 

halen van het benodigde kwaliteitsniveau. Friesland voldoet hier al grotendeels aan. 

 

 De bestuurscommissie stelt de stand van zaken vast. 

 

7.  Rechtmatigheidsverantwoording 2022 



 
 De heer Gebben geeft een toelichting. Mevrouw van Selm geeft aan dat er vragen vanuit de auditcommissie 

zijn gesteld over de verantwoordingsgrens. De heer Gebben zegt dat dit terecht wordt aangestipt. We stellen 

voor om te beginnen met de grens van 3% , die we elk jaar in het AB kunnen bijstellen. 

De heer van der Zwan stelt voor om te starten met 3%, maar daar direct een plan aan vast te koppelen om te 

streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. De heer Knoll vindt dit begrijpelijk, maar dit vraagt ook extra 

kosten. De heer van der Zwan refereert aan de middelen voor TBB en zou het graag in dat perspectief willen 

zien. De heer Kleinhuis vult aan dat we dit goed in de tijd kunnen zetten.  

 

De heer Stoel vult aan dat wij nu meer doen dan de accountant. Hij zou daarom graag willen dat de rekening 

van de accountant lager wordt en dat de kosten van de eigen organisatie ook lager zijn dan die van de 

accountant. De heer Kleinhuis geeft aan dat hier inderdaad gesprekken over worden gevoerd en moedigt aan 

om die gesprekken ook in eigen gemeente te voeren. Mevrouw van Selm geeft aan dat accountants nu ook 

niet achterover moeten gaan hangen. 

 

 De bestuurscommissie Veiligheid stemt in met de rechtmatigheidsverantwoording en besluit deze 

voor te leggen aan het dagelijks bestuur. 

 

8.  Stand van zaken binnengekomen zienswijzen 

  

De heer Knoll geeft een toelichting. Mevrouw Sjerps verduidelijkt de zienswijze van Harlingen. Het voorstel 

van Harlingen is dat de VRF het gemiddelde neemt van wat de Friese gemeenten doen. Met het huidige 

voorstel van de VRF krimpen de gemeentebegrotingen en dijt de begroting van de VRF uit. Dit vindt 

Harlingen onwenselijk. 

De heer Brouwer geeft aan dat de raad van Achtkarspelen erg positief was, omdat de zienswijze van vorig 

jaar goed is opgepakt door de VRF. 

De heer Stoel merkt op dat de financiële verordening is verouderd en moet worden aangepast. 

Gemeenten moet zelf trouwens ook goed kijken naar de te hanteren index. 

 

De heer Knoll geeft aan dat we nu sprake is van een uitzonderlijke economische situatie en hij zou ervoor 

willen waken om op basis daarvan onze afspraken met de gemeenten te wijzigen, omdat deze de afgelopen 

jaren heel goed werkten. De heer Gebben vult aan dat het algemeen bestuur hierover gaat. Als het algemene 

gevoel van het AB is dat dit anders zou moeten, dan moeten we het daar in het AB over hebben. 

 

 De bestuurscommissie Veiligheid besluit om het gesprek aan DB/AB te laten en de stukken 

ongewijzigd voor te leggen aan het dagelijks bestuur. 

 

9.  GHOR evenementen - veldnormen 

  

De heer Kleinhuis geeft een toelichting. Vanuit overleg met de inspectie is naar voren gekomen 

dat er behoefte was aan een veldnorm voor evenementen (GHOR). We brengen hem nu hier op 

tafel omdat wij deze nu gaan oppakken en we dus ook met de gemeenten in gesprek gaan. De 

inspectie gaat hier dit jaar ook op controleren, terwijl alle veiligheidsregio’s in coronatijd geen 

mogelijkheden hadden om dit goed in te voeren. Daar kunnen we met controles tegenaan lopen. 

 

Mevrouw Waanders vraagt welk probleem wil de inspectie hiermee wil oplossen. De heer 

Agricola sluit zich hierbij aan. Waak ervoor dat we niet over reguleren. De heer Stoel meldt dat 

dit de derde keer is dat normen strakker worden getrokken, zonder gemeenten daar goed bij te 

betrekken. In ieder geval is dit niet bekend op Ameland. Hij vraagt zich ook af of dit is gedeeld 

met de organisaties die een evenement willen organiseren. Wat is de juridische basis waarop de 



 
inspectie dit baseert? De heer Brouwer maakt zich er zorgen over dat dit ervoor zorgt dat 

evenementen straks helemaal niet meer kunnen plaatsvinden. 

 

De heer Kleinhuis begrijpt de opmerkingen, maar geeft aan dat dit een landelijke richtlijn is. We 

gaan zo spoedig mogelijk in gesprek met de gemeenten om te bekijken hoe we hier het beste 

mee kunnen omgaan.  De verwachting is dat we tijdens de volgende vergadering van de 

bestuurscommissie Veiligheid in gesprek kunnen over hoe we hiermee om willen gaan. 

 

 De Bestuurscommissie Veiligheid neemt kennis van de aangepaste veldnormen. 

 

10.  Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Vlieland 

  

 De Bestuurscommissie Veiligheid neemt kennis van de gebiedsgerichte aanpak 

natuurbrandbeheersing Vlieland. 

 

11.  Rondvraag en sluiting 

 Mevrouw Waanders vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van oud & nieuw. De 

heer Brouwer geeft aan dat dit in concept gereed is en zo spoedig mogelijk zal worden gedeeld met de leden 

van de bestuurscommissie Veiligheid. 

 

De voorzitter bedankt daarop iedereen voor deelname en sluit de vergadering. 

 

 


