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Voortgangsrapportage implementatie dekkingsplan 2.0
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Status

Openbaar

Niet openbaar

Portefeuillehouder

Dhr. Sluiter

Auteur

Dhr. Kleinhuis

Bijlagen

1. Voortgangsrapportage implementatie Dekkingsplan 2.0.
2. Postgebonden toelichting prestaties tweede TS.
3. Uitvoeringsprogramma Brand Veilig Leven (BVL) 2019-2022.

Vergaderdatum

20 juni 2019

Agendapunt

10
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OR/GO

Brandweer
OR instemming
GO

OR advies

OR informatie

Conceptbesluit
1. Kennis te nemen van voortgang van de implementatie van het dekkingsplan 2.0 met daarbij
specifieke aandacht voor de prestaties van de tweede tankautospuit.
2. De verdere verantwoording en informatievoorziening t.a.v. het resterende deel van de implementatie
van het Dekkingsplan 2.0 onderdeel te laten zijn van de reguliere bestuursrapportages.

Inleiding
Op 19 oktober heeft de Bestuurscommissie Veiligheid akkoord gegeven op het Dekkingsplan 2.0. Deze
implementatie loopt voorspoedig en in de bijlage wordt over de voortgang gerapporteerd. Hierbij wordt
specifiek ook aandacht besteed aan de prestaties van de tweede tankautospuit (TS) op posten waar in
het kader van het Dekkingsplan 2.0 de tweede TS van die posten een andere rol kreeg toebedeeld.

Beoogd effect
- Het bestuur krijgt inzicht in de voortgang van de implementatie van het dekkingsplan 2.0.
- Er worden afspraken gemaakt ten aanzien van de verdere verantwoording over het vervolg van de
implementatie.

Argumenten
De implementatie van het Dekkingsplan 2.0 is voor het grootste deel afgerond. Resterende
werkzaamheden zullen in de lijn worden uitgevoerd. Het opstellen van specifieke rapportages over de
voortgang is niet verder noodzakelijk en doelmatig. De bestaande verantwoordingsmethodieken zijn
hiervoor voldoende toereikend.

Kanttekeningen/risico’s
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Geen.

Financiële consequenties
Implementatie vindt plaats binnen de reeds gemaakte afspraken.

Vervolgaanpak/uitvoering
De resterende activiteiten die moeten worden uitgevoerd om Dekkingsplan 2.0 volledig geïmplementeerd
te krijgen lopen op dit moment voorspoedig. Verder verantwoording loopt via de reguliere
bestuursrapportages.

Communicatie
Interne communicatie richting de brandweerorganisatie loopt via de reguliere kanalen.
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