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Onderwerp Opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg
Ons kenmerk
2501939

Uw kenmerk
UIT/18010890/DIR

Geachte heer Crone,
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Op 28 augustus 2018 stuurde ik u een brief met het verzoek mij te informeren
brief behandelen.

over de wijze waarop de veiligheidsregio Fryslân is omgegaan met de
aanbevelingen uit het rapport Inrichting repressieve brandweerzorg’.

Ik verzocht u hierbij specifiek aandacht te besteden aan de aanbeveling in het
landelijk beeld over de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening en
aan de aanbevelingen in het regiobeeld over de veiligheid van het
brandweerpersoneel bij de toepassing van afwijkende voertuigbezettingen.

In uw brief d.d. 24 oktober 2018, waarvoor mijn dank, gaat u hierop in. U geeft u
aan dat in de veiligheidsregio Fryslân de monitoring van de prestaties van de
brandweer zijn geborgd in de planning- en controlcyclus en in viermaandelijkse
management- en bestuursrapportages. Verder geeft u ten aanzien van afwijkende
voertuigbezettingen aan dat inmiddels in het Dekkingsplan 2.0 bestuurlijk is
vastgelegd dat soms met minder dan zes personen wordt uitgerukt. Daarbij geeft
u aan dat hierover in het project Paraatheid 1.0 nadere afspraken zijn opgenomen
en dat deze een nader uitgewerkt worden in het project ‘Uitruk op Maat’.

Op basis van deze informatie heb ik inmiddels telefonisch nadere gegevens over
deze twee projecten op laten vragen bij de veiligheidsregio. Mocht de inhoud of
de voortgang van deze projecten bij mij nog vragen oproepen die uw bestuurlijke
verantwoordelijkheid raken, zal ik deze aan u stellen.

1 Inrichting repressieve brandweerzorg, Inspectie Justitie en Veiligheid, Den Haag, mei 2018
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De Inspectie Justitie en Veiligheid betrekt uw reactie bij die uit de overige Inspectie ustitie en

veiligheidsregio’s en zal de minister van Justitie en Veiligheid in het tweede Veiligheid

kwartaal 2019 informeren over de wijze waarop de veiligheidsregio’s de
genoemde aanbevelingen uit het onderzoek hebben opgevolgd. Datum

20 februari 2019

Met vriendelijke groet, Ons kenmerk
2501939
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