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Onderwerp
Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid 2017 naar kwaliteit repressieve brandweerzorg.

Steenbergen; 3 juli 2018

Aan de Raad,
De Inspectie Justitie S Veiligheid heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit en inrichting van de
repressieve brandweerzorg. Aanleiding voor dit onderzoek vormde de frequente publiciteit en politieke
aandacht rondom het thema brandweerzorg.
Door middel van een onderzoek in alle Veiligheidsregio’s heeft de Inspectie getoetst in welke mate de
inrichting van de repressieve brandweerzorg voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
In haar onderzoek heeft de Inspectie zich gericht op drie thema’s, te weten:
* Opkomsttijden, of te wel is de brandweer op tijd aanwezig?;
* Samenstelling van basisbrandweereenheden, of te wel met welke eenheden komt de brandweer ter
plaatse?;
* Beschikbaarheid brandweerpersoneel, ofte wel heeft de brandweer altijd voldoende mensen paraat om
de eenheden (voertuigen ed) te bemensen?;
Op 23 mei jl. heeft de Inspectie haar bevindingen gepubliceerd. Deze zijn verwerkt in een landelijke
rapportage. Daarnaast is er, per Veiligheidsregio, een regiobeeld opgeleverd. In dit regiobeeld geeft de
inspectie weer in hoeverre de afzonderlijke Veiligheidsregio’s voldoen aan de normen.
De uitkomsten voor ons regiobeeld is inmiddels bekend en de Inspectie heeft deze gepresenteerd aan de
voorzitter van onze Veiligheidsregio. Deze schetsen een positief beeld over de inrichting van de
brandweerzorg. Onze Veiligheidsregio staat er goed voor!
Onderstaand de bevindingen, per thema, verwoord:
Opkomsttijden:

Het toetsingskader voor dit onderwerp bevat 8 toetspunten. Deze hebben betrekking op:
1. Actueel dekkingsplan;
2. Actueel brandrisicoprofiel;
3. Overzicht berekende opkomsttijden;
4. Overzicht berekende overschrijdingen;
5. Bestuursbesluit over opkomsttijden;
6. Overzicht feítelijke opkomsttijden;
7. Analyse feítelijke opkomsttijden;
8. Verbetervoorstellen aan bestuur;

Conclusie:
Onze Veiligheidsregio voldoet aan bovenstaande 8 toestpunten. Onze Veiligheidsregio beschikt over een
actueel brandrisicoprofiel en dekkingsplan. Daarbij heeft onze Veiligheidsregio de opkomsttijden
bestuurlijk vastgesteld. Er is inzage in de realisatie van de opkomsttijden en de afwijkingen daarop
worden geanalyseerd.
Aanbevelingen:
De Inspectie geeft aan om in de analyse van de gerealiseerde opkomsttijden ook de effecten van
genomen maatregelen te betrekken.
Samenstelling van basisbrandweereenheden

Het toetsingskader voor dit onderwerp bevat 7 toetspunten, te weten:
1. Besluit over samenstelling basisbrandweereenheden;
2. Borgen niveau van brandweerzorg;
3. Borgen veiligheid en gezondheid brandweerpersoneel;
4. Borgeninterregionale bijstand;
5. Inzicht in bereikte effecten;
6. Analyse van bereikte effecten;
7. Besluit tot verbetering
Conclusie
Onze Veiligheidsregio voldoet aan voorstaande toetspunten. Onze Veiligheidsregio hanteert de norm van
6 personen voor een basisbrandweereenheid (tankautospuit). Daarnaast wordt gewerkt met een variabele
voertuigbezetting van minimaal 4 personen om bij onderbezetting verantwoord uit te rukken. Daarbij is
vastgelegd dat bij een maatgevend incident, bijvoorbeeld een woningbrand, er altijd minimaal 6 personen
ter plaatse komen. Ter voorbereiding op het uitrukken met 4 personen is een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld en zijn de brandweerteams getraind. Hiermee is voldaan aan de eisen die
worden gesteld aan samenstelling basisbrandweereenheden.
Aanbeveling:
De Inspectie geeft aan om de ervaringen die worden opgedaan met de variabele voertuigbezetting beter
te borgen in de organisatie.
Beschi kbaa rheid bra ndweerpersoneel

Voor dit onderwerp bestaan geen normen in de wet- en regelgeving. De Inspectie heeft daarom in beeld
gebracht in hoeverre onze Veiligheidsregio zicht heeft op de aantallen beschikbare brandweerlieden, of
maatregelen getroffen worden bij een dreigende onderbezetting, zowel in acute situaties als structureel,
en of het bestuur wordt geïnformeerd over de paraatheid van het personeel. De Inspectie beoordeelt de
Veiligheidsregio niet op de toetspunten van dit onderwerp.
Het toetsingskader bevat voor dit onderwerp 4 toetspunten. Deze hebben betrekking op:
1. Inzicht in beschikbaarheid op korte en langere termijn;
2. Maatregelen bij (dreigende) tekorten;
3. Analyse beschikbaarheid;
4. Bestuursinformatie over beschikbaarheid.
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Conclusie
Onze Veiligheidsregio voldoet aan voorstaande toetspunten. De teamleiders van de vrijwillige
brandweerposten hebben continu inzicht in de beschikbaarheid van hun vrijwilligers. Periodiek wordt de
beschikbaarheid aan de korpsleiding gerapporteerd. Deze rapportages vormen de basis voor
maatregelen om beschikbaarheidsproblemen op te lossen en waar nodig met het bestuur in gesprek te
gaan. Zo geldt voor onze gemeente dat post Steenbergen bij alle meldingen in onze gemeente mee wordt
gealarmeerd, zodat borging van bemensing en inzet gegarandeerd is.
Het inzicht, de analyse en het treffen van mogelijke maatregelen op het gebied van beschikbaarheid,
voldoen aan de toetsingskaders van de Inspectie.
Algemene conclusie

Als gemeente Steenbergen maken we deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Met trots
mogen we concluderen dat onze brandweer voldoet aan de toetsingscriteria, welke getoetst zijn door de
Inspectie. De twee aanbevelingen worden door de Veiligheidsregio opgepakt.
Hoogachtend,
Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester/

Belt, MBA
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