Geacht college, geachte raad, geachte partner,
Beleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Fryslân is van en voor de Friese gemeenten. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de gemeentelijke processen. Wij willen u dan ook graag, zo aan het begin van een nieuwe raadsperiode,
onze meerjarenbeleidsplannen ter zienswijze aanbieden.
Bij de totstandkoming van de beleidsplannen hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van uw expertise. Op drie
instuifbijeenkomsten hebben we de mening over de brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke
gezondheidszorg van raadsleden en collegeleden van verschillende gemeenten opgehaald. Diverse gesprekken
met netwerkpartners en ambtenaren gezondheid en openbare orde en veiligheid hebben ons verder richting
gegeven. Deze informatie was mede de basis voor de beleidsplannen.
Een belangrijke andere pijler specifiek voor het beleidsplan Veiligheid is het Regionaal Risicoprofiel. Dit breed
afgestemde document is bedoeld om inzicht te geven in de aanwezige risico’s in Fryslân. Ook hierop ontvangen
wij graag uw zienswijze.
Snel veranderende wereld
We leven in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en in een samenleving die meer en
meer digitaal verbonden is. Dit biedt kansen en tegelijkertijd stelt het ons voor complexere vraagstukken.
Vraagstukken die vaker onbekend en minder goed te voorspellen zijn. Dit is de context waarbinnen wij de
komende jaren opereren en ons blijven inzetten voor de veiligheid en de gezondheid van de Friese burgers. We
willen ons als veiligheidsregio opstellen als een weerbare en flexibele overheidsorganisatie. Alleen dan kunnen wij
ons voldoende voorbereiden op vraagstukken uit de samenleving.
Kerntaken
Uiteraard blijven we onze kerntaken uitvoeren: inwoners van Fryslân kunnen tijdens een brand, ramp of crisis en
bij gezondheidsvraag-stukken rekenen op onze inzet, hulp en ondersteuning. We blijven ons richten op het zoveel
mogelijk voorkomen van veiligheids- en gezondheidsproblematiek. De beleidsplannen geven koers aan de
uitvoering van deze kerntaken.
Concretisering
Eind 2017 heeft het bestuur besloten dat we geen tot in detail uitgewerkte plannen opleveren. Voor de
concretisering van de plannen maken we gebruik van de jaarlijkse (programma)begroting en kaderbrief waarin we
de doelen uiteenzetten. Deze doelen komen in verbinding met de gemeenten en onze partners tot stand:
afstemming en samenwerking zijn van belang om samen Fryslân veiliger en gezonder te maken.

Vergelijkbare uitdagingen
Brandweer, GGD en Crisisbeheersing staan voor vergelijkbare uitdagingen. Omdat de antwoorden op deze
vragen per domein verschillen, hebben we een conceptbeleidsplan Veiligheid en een conceptbeleidsplan
Gezondheid opgesteld. De thema’s die overkoepelend zijn en voor de gehele organisatie gelden, zijn in een apart
beleidsplan Organisatie opgenomen.
Via https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/bestuurlijke-stukken/meerjarenbeleidsplannen/ komt u terecht op een

pagina waar de volgende documenten zijn terug te vinden:
- het conceptbeleidsplan Veiligheid
- het concept risicoprofiel met 2 bijlagen
- het conceptbeleidsplan Gezondheid
- het conceptbeleidsplan Organisatie
Zienswijze
Wij zijn nieuwsgierig naar uw mening over onze beleidsplannen. Herkent u zich in de gekozen koers en sluit het
aan bij uw eigen ambities? We ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 26 oktober. Zo kunnen de
bestuurscommissies, die de beleidsplannen vaststellen, uw zienswijze meenemen in de definitieve
besluitvorming. Mocht u tussendoor vragen hebben, neemt u dan contact op met Irene Rozemeijer,
directiesecretaris. Zij is te bereiken via i.rozemeijer@vrfryslan.nl of via 088 229 9947.

Met hartelijke groet,
Het dagelijks bestuur

