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Kennisnemen van:
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het landelijke beeld van het inspectieonderzoek J&V: Inrichting repressieve brandweerzorg;
het regiobeeld Fryslân van het inspectieonderzoek J&V: Inrichting repressieve brandweerzorg;
de conclusies en aanbevelingen uit het regiobeeld Fryslân;
dat de vaststelling en implementatie van Dekkingsplan 2.0 invulling geeft aan de aanbevelingen.

Inleiding
Aanleiding
De Inspectie Justitie & Veiligheid heeft in de periode september 2016 tot en met mei 2017 onderzocht in
welke mate de veiligheidsregio’s voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van
de repressieve brandweerzorg.
Scope
Het onderzoek heeft drie speerpunten:
- opkomsttijden (is de brandweer ‘op tijd’?);
- samenstelling van de basisbrandweereenheden (met welke eenheden komt de brandweer ter
plaatse?);
- beschikbaarheid brandweerpersoneel (heeft de brandweer altijd voldoende mensen paraat om de
eenheden te bemannen?).

Kernboodschap
De insepctie J&V geeft in het regiobeeld Fryslân per speerpunt conclusies en aanbevelingen.
Op 19 oktober 2017 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid Dekkingsplan 2.0 vastgesteld.
Met het vaststellen van Dekkingsplan 2.0 en de implementatie wordt invulling gegeven aan de
aanbevelingen uit het regiobeeld Fryslân.
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Consequenties
Conclusies en aanbevelingen
Opkomsttijden
toetspunt

Deelonderwerp

1

Actueel dekkingsplan

2

Actueel brandrisicoprofiel

3

Overzicht berekende opkomsttijden

4

Overzicht berekende overschrijdingen

5

Bestuursbesluit over opkomsttijden

6

Overzicht feitelijke opkomsttijden

7

Analyse feitelijke opkomsttijden

8

Verbetervoorstellen aan bestuur

Conclusie
De VRF voldoet aan de toetspunten 1 t/m 6.
Voor wat betreft toetspunt 7 kan de VRF zich
verbeteren door een analyse uit te voeren op
de feitelijke opkomsttijden en de genomen
maatregelen. Omdat de VRF geen voorstellen
tot verdere verbetering of optimalisering aan
het bestuur heeft voorgelegd blijft toetspunt 8
buiten beschouwing.
Aanbeveling
Voer een analyse uit op de feitelijke
opkomsttijden en de genomen maatregelen om
te kunnen beoordelen of voorstellen tot
verbetering of optimalisering moeten worden
gedaan.

Invulling aanbeveling
De aanleiding voor het maken van het Dekkingsplan 2.0 is de schaalvergroting van gemeentelijk naar
regionaal en is mede ingegeven door de feitelijke opkomsttijden en analyse daarvan. Dit heeft
geresulteerd in het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat. Het monitoren van de prestaties van de brandweer
(lees: het dekkingsplan) is geborgd in de vier jaarlijkse beleidscyclus. Hiermee wordt invulling gegeven
aan de aanbeveling.
Samenstelling van de basisbrandweereenheden
toetspunt
9

deelonderwerp
Besluit over samenstelling
basisbrandweereenheden

Conclusie
De VRF voldoet aan de toetspunten 10, 12 en
10
Borgen niveau van brandweerzorg
13. De VRF voldoet niet aan toetspunt 9 omdat
het bestuur geen besluit heeft genomen over
11
Borgen veiligheid en gezondheid
toepassing van variabele voertuigbezetting,
brandweerpersoneel
terwijl op sommige momenten feitelijk wel
wordt afgeweken van de standaard12
Borgen interregionale bijstand
samenstelling. Toetspunt 11 is voor verbetering
vatbaar. Er zijn wel handelingsperspectieven,
13
Inzicht in bereikte effecten
maar het personeel wordt niet opgeleid en
geoefend in het optreden met minder dan de
14
Analyse van bereikte effecten
standaard bezetting. Voor wat betreft toetspunt
14 kan de VRF zich verbeteren door een
15
Besluit tot verbetering
analyse uit te voeren op de gegevens van de
uitruk met variabele voertuigbezetting.
Omdat de VRF geen voorstellen tot verdere verbetering of optimalisering aan het bestuur heeft
voorgelegd blijft toetspunt 15 buiten beschouwing
Aanbevelingen:
- neem een gemotiveerd besluit over de (afwijkende) samenstelling van de basisbrandweereenheden;
- zorg dat het brandweerpersoneel wordt opgeleid en geoefend in het optreden met een afwijkende
(variabele) voertuigbezetting;
- analyseer de resultaten van de inzetten waarbij sprake was van onderbezette uitruk om te kunnen
beoordelen in hoeverre verdere verbetering of optimalisering noodzakelijk is.

Invulling aanbevelingen
Inherent aan een vrijwilligersorganisatie gebouwd op vrije instroom is dat er sprake kan zijn van onder- of
overbezetting. De gemaakte paraatheidafspraken met elkaar en de warme RI&E zijn de eerste stappen
om deze praktijksituatie te richten en te formaliseren. Dekkingsplan 2.0 gaat uit van een tankautospuit
met standaardbezetting, maar schetst de praktijk van variabele voertuigbezetting en onderschrijft het
netwerk van brandweerposten om elkaar aan te vullen en te ondersteunen zodat we samen paraat zijn.
Onderdeel van de implementatie van Dekkingsplan 2.0 is het project: Samen Paraat (Uitruk op maat).
Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen
Beschikbaarheid brandweerpersoneel
toetspunt

Deelonderwerp

16

Inzicht in beschikbaarheid op korte en lange
termijn

17

Maatregelen bij (dreigende) tekorten

18

Analyse beschikbaarheid

19

Bestuursinformatie over beschikbaarheid

Conclusie
De ploegleider is verantwoordelijk voor de
paraatheid van de post. Er zijn afspraken
wanneer er onderbezetting van een post is.
De VRF heeft inzicht in de beschikbaarheid
van het brandweerpersoneel op de langere
termijn en houdt hier bij de werving rekening
mee. De VRF informeert het bestuur via
bestuurs-rapportage op hoofdlijnen over de
bezetting en paraatheid.

Aanbeveling
Geen
Inzet VRF
Het zicht op de beschikbaarheid van vrijwilligers zal worden verbeterd door het invoeren van slimmer
alarmeren. Dit is onderdeel van de implementatie van Dekkingsplan 2.0. Dit draagt ook bij aan de
invulling van de aanbevelingen van het speerpunt: samenstelling basisbrandweereenheden.
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