Inspectie Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Geachte heer Bos,
In uw brief vraagt u naar de opvolging van de aanbevelingen die u heeft gedaan naar aanleiding van
het onderzoek naar de repressieve brandweerzorg. Graag informeer ik u over de stand van zaken.
De aanbevelingen hebben betrekking op opkomsttijden, samenstelling brandweereenheden en
beschikbaarheid personeel.
Opkomsttijden
Op 19 oktober 2017 is door het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen
paraat’ vastgesteld. Hierin staan de operationele presentaties weergegeven en de motivering van de
afwijking van de normtijden uit het Besluit Veiligheidsregio’s. Begin 2018 is gestart met de
implementatie van het dekkingsplan. De monitoring van de prestaties van de brandweer, zoals
vastgelegd in het Dekkingsplan 2.0, is geborgd in de planning- en controlcyclus. In de
viermaandelijkse management- en bestuursrapportages wordt hierover gerapporteerd.
Samenstelling brandweerbasiseenheden
Brandweer Fryslân heeft in 2015 een RI&E uitgevoerd. De aanbevelingen ten aanzien van de
samenstelling van basisbrandweereenheden zijn hierin opgenomen. Deze aanbevelingen zijn verder
uitgewerkt in ‘Paraatheid 1.0’ en ‘Dekkingsplan 2.0’. In Dekkingsplan 2.0 is vastgelegd dat de
basiseenheid een TS6 is. In Fryslân is het niet altijd mogelijk om voldoende vrijwilligers op de been te
krijgen en wordt in sommige gevallen met minder dan 6 manschappen uitgerukt. Dit is bestuurlijk
afgehecht en er zijn, vanuit het project ‘Paraatheid 1.0’, nadere afspraken over gemaakt. Hierbij wordt
gerefereerd aan het landelijk kader ‘Uitruk op Maat’.
Deze afspraken vragen verdere uitwerking en dit wordt projectmatig opgepakt in het project ‘Uitruk op
Maat’. Het doel van dit project is het borgen van de veiligheid middels aangepaste processen en
werkafspraken die verwerkt worden in het vakbekwaamheidsprogramma.
Beschikbaarheid personeel
Op dit moment maakt inmiddels ca. 80% van de posten van Brandweer Fryslân gebruik van een
beschikbaarheidssysteem. Door dit technische hulpmiddel is het steeds beter mogelijk om de
beschikbaarheid van vrijwilligers van tevoren inzichtelijk te krijgen en hierop te anticiperen. Hierdoor
zijn bij voorziene onderbezetting aanvullende maatregelen mogelijk.
De volgende kwaliteitsslag die nu wordt gemaakt is de beschikbaarheid van vrijwilligers direct bij
alarmering inzichtelijk te krijgen op de meldkamer. Hiervoor zijn alarmontvangers nodig met
terugkoppelfunctie naar de meldkamer. Dit wordt nu opgepakt in het project ‘Slimmer alarmeren’.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u meer informatie willen ontvangen over
bovengenoemde projecten, dan hoor ik dat graag.
Hartelijke groet,
F.J.M. Crone
Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

