Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de
gemeenteraad Heerenveen
Van

: VVD

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

:9

Onderwerp

: Beleidsplannen en regionaal risicoprofiel
Veiligheidsregio Fryslân

Datum raadsvergadering : 15 oktober 2018

Overwegende dat:
 Ten aanzien van het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân 2018-2021 het
risico ‘persoon verward gedrag’ expliciet is opgenomen;
 Overlast verwarde personen geen basis vindt in de handreiking regionaal
risicoprofiel noch in de wettelijk basis voor het opstellen van het regionaal
risicoprofiel;
 De onderbouwing voor het opnemen van dit type incident in het regionaal
risicoprofiel Fryslân 2018-2021 mist;
 Binnen de aanpak “Verwarde personen” er zorg wordt gedragen voor passende
ondersteuning vanuit de hulpverlening;
 Huiselijk geweld en Kindermishandeling door onze raad als speerpunt aan de GGD
is meegegeven;
 De GGD in haar Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 het terugdringen van
kindermishandeling en huiselijk geweld als haar taak beschrijft zoals verwoord in
het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis”;
 Ten aanzien van de beleidsplannen Veiligheid, Gezondheid en Organisatie 20192022 geldt dat deze erg abstract zijn opgesteld, waardoor explicitering van de
(preventieve) aanpak ontbreekt;
 De beleidsplannen weinig expliciet ingaan op de te bereiken maatschappelijke
resultaten en doelen;
Besluit:
De tekst van het besluit in het raadsvoorstel “Beleidsplannen en regionaal risicoprofiel
Veiligheidsregio Fryslân” te vervangen door:
1. Kennis te nemen van de beleidsplannen Veiligheid, Gezondheid en Organisatie 2019 –
2022 van de Veiligheidsregio Fryslân en daarop de volgende zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de
Veiligheidsregio Fryslân concretisering van de beleidsdoelen vorm te geven aan de hand

van jaarlijkse uitvoeringsplannen en verzoekt het bestuur deze uitvoeringsplannen, naast
de jaarlijkse programmabegroting en kaderbrief, aan de gemeenteraad aan te bieden;
2. Het regionaal risicoprofiel 2018 – 2021 ter kennisgeving aan te nemen en daarop de
volgende zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de
Veiligheidsregio Fryslân het risico ‘persoon met verward gedrag’ uit het regionaal
risicoprofiel te verwijderen omdat een wettelijke basis en goede, regionale,
onderbouwing missen en verzoekt het Algemeen Bestuur de ingezette regionale sluitende
aanpak te continueren.
3. Het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 ter kennisgeving aan te nemen en daarop de
volgende zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de
Veiligheidsregio Fryslân om haar (preventieve) aanpak om huiselijk geweld en
kindermishandeling terug te dringen naar de gemeenteraad toe expliciet te maken,
inclusief welke inzet er op herstel zal plaatsvinden bij deze vorm van geweld en
mishandeling én daarbij aan te geven welke doelen er omtrent deze aanpak worden
nagestreefd.
4. In te stemmen met het versturen van de aangepaste brief aan het bestuur van de
Veiligheidsregio Fryslân.

Ingediend door: VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, FNP, SP, GB Heerenveen,
ChristenUnie, Heerenveen Lokaal
Dit amendement is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor: ______________ Fractie(s) tegen: ______________
Handtekening griffier:

