
Basistaken 
Naast onze reguliere taken op het gebied van Incidentbestrijding en Crisisbeheersing voeren wij onze 
basistaken uit op het gebied van Risicobeheersing. 
 
Een substantieel van die basistaken bestaat uit het beoordelen van de Veilige Omgeving (Externe 
Veiligheid), Veilige Industrie, Veilig Bouwen, Brandveilig gebruik van bouwwerken en de Veiligheid 
van Evenementen. Dit gaat om zowel het toetsen en beoordelen van aanvragen en meldingen als ook 
het uitvoeren van toezicht. (hiervoor wordt verwezen naar het “Basistakenpakket Brandweerzorg 
Risicobeheersing 2.0”). Dit doen wij in de rol van adviseur en/of verlengd toezichthouder van de 
gemeenten. In het kader hiervan bereiden wij ons tevens voor op de komst van de Omgevingswet 
per 1-7-2022 met andere instrumenten en een andere, meer dynamische en proactieve rol voor de 
Veiligheidsregio c.q. de Brandweer. 
 
Een steeds ruimer deel van onze capaciteit richten wij in voor een meer integrale en risicogerichte 
benadering van veiligheid. We richten ons daarbij op de kwetsbare groepen in de samenleving. 
Bijvoorbeeld de groepen die vaker het slachtoffer worden bij brand of waarvan bekend is dat de 
(brand)veiligheid onvoldoende geregeld en geborgd is. 
 
In 2022 zullen we ook in de gemeente Steenbergen naast een efficiencyslag maken op onze reguliere 
taken en de daarbij vrijgekomen capaciteit zo optimaal mogelijk benutten om verdere invulling te 
geven aan de ambities uit het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (VRMWB) 
 
De meest belangrijk activiteiten zijn: 
 

In contact met de Zorg  
In vervolg op vorig jaar hebben wij als doel dat wij met 95% van de zorginstellingen binnen Midden- 
en West-Brabant persoonlijk contact hebben over brandveiligheid. We richten ons momenteel op 
zorginstellingen met locaties die een doormelding hebben via het OMS. 
Bij 80% van de zorglocaties is er een moment waarop we ook daadwerkelijk op de locatie een 
brandveiligheidsactiviteit zullen hebben.  
Tijdens deze contactmomenten onderhouden we de relatie tussen brandweer en de zorg. Over deze 
lijn bespreken we zeven thema’s: 

1. Inspectiecertificering brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen 
2. Interne Organisatie 
3. Verificatie brandalarmen door interne organisatie 
4. Risicoanalyse brandbare gevels 
5. Geen nood bij brand 
6. Scenariotrainingen 
7. Risico Analyse Monitor brandscenario 

*Dit is een regio breed traject. In Steenbergen gaat het om ongeveer 5 zorginstellingen en over 
ongeveer 11 locaties. 
 
We lichten deze thema’s toe en laten ons informeren over de stand van zaken van deze thema’s en 
over de trajecten die lopen of nog gelopen moeten worden om op onderdelen tot verbeteringen van 
brandveiligheid te komen. Hierbij gaat het om een risicogerichte aanpak van brandveiligheid waarbij 
de van belang zijnde regels mee worden genomen in de afwegingen.  
 
  



Betrouwbare branddoormelding en passende brandweerzorg  
Rond de 26 objecten in de gemeente Steenbergen melden hun brandalarmen rechtstreeks door naar 
de brandweer. Voor de meeste objecten is dit een wettelijke verplichting vanuit regelgeving, 
gelijkwaardigheid of omdat het een risicovol bedrijf betreft.  
Omdat er nog steeds te veel ongewenste brandmeldingen (meer dan 95% ongewenst, in minder dan 
1% van de gevallen ook daadwerkelijk brandweer nodig) zijn die vervolgens leiden tot het onnodig 
uitrukken van de brandweer, krijgt deze doelgroep ook in 2022 speciale aandacht. Onze 
inspanningen zijn er op gericht om een brandalarm pas in ontvangst te nemen als deze technisch 
en/of organisatorisch geverifieerd en bij voorkeur kan worden bevestigd als daadwerkelijk brand. 
Dit alles vindt plaats binnen de kaders van het landelijke project ‘Passende Brandweerzorg’. Zo is er 
onder meer landelijk besloten om het transmissiesysteem voor brandmeldingen aan vrije aanbieders 
in de markt over te laten en ook meldingen te ontvangen via IP.  
Ook is besloten om in het verlengde hiervan het brandweersleutelsysteem uit te faseren. In MWB 
betekent dat bedrijven en instellingen de toegankelijkheid van hun gebouwen en terreinen moeten 
regelen zonder het brandweersleutelsysteem.  
Wij adviseren in 2022 bedrijven en instellingen bij deze overgang. 
 

Specifieke kwetsbare doelgroepen. 
In 2022 richten wij ons steeds meer op kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Het gaat dan 
onder meer om de thuissituatie van dementerende of verminderd zelfredzame ouderen, verwarde 
personen, verslaafden, sociaal zwakkeren (en met name kinderen), nieuwkomers (statushouders) en 
arbeidsmigranten. 
Wij doen dit op een risicogerichte manier. Daarbij ligt beduidend minder de nadruk op het toezicht 
houden op naleving van regelgeving voor brandveiligheidsvoorzieningen, maar meer en vooral op 
een integrale risicogerichte benadering van risico’s en het met betrokkenen samenwerken aan 
bewustwording, goede handelingsperspectief en het stimuleren van redzaamheid en veilig gedrag. 
 

Van Brandweer op School naar de Risk Factory 
In 2022 opent de Risk Factory. Wij hopen dat veel leerlingen van basisscholen in de gemeente 
Steenbergen een bezoek brengen aan dit belevingscentrum voor veiligheid.  
Basisscholen die in 2022 nog geen bezoek kunnen brengen aan de Risk Factory krijgen vanuit de 
brandweer ondersteuning aangeboden voor het gebruiken van het lespakket Brandweer op School.  
 

Samenwerking met woningcorporaties 
Woningcorporaties voeren al enige jaren een brandveiligheidsbeleid. Vanuit dit beleid wordt de 
bestaande woningvoorraad gecheckt op brandveiligheid, en worden verbetertrajecten opgestart om 
de brandveiligheid te vergroten. Het onderzoek naar de brandveiligheid van gevels van 
woongebouwen in Steenbergen is afgerond. In 2022 dienen woningcorporaties actie te ondernemen 
om al hun woningen te hebben voorzien van de wettelijke verplichte rookmelders (voor juli 2022). 
Wij stimuleren woningeigenaren en VvE’s met publiekscampagnes en contactbezoeken. 
In deze contactbezoeken wordt gezamenlijk met eigenaren en bewoners de risico’s in de 
woonomgeving geïnventariseerd, en geanalyseerd en zo nodig verbeterplannen gemaakt. Naast de 
basis bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen gaat het dan ook om de 
aanwezigheid van rookmelders, het veilig laden van elektrische voertuigen in stallingsgarages van 
woongebouwen, het veilig stallen en laden van scootmobielen en elektrische fietsen, en het 
brandveilig wonen in algemene zin (brandveilig gedrag en zelf- en/of samenredzaamheid bij brand). 
 
  



Samenwerking met GGD 
Samen met de GGD gaan we in 2022 een beter beeld vormen van de brandveiligheidsrisico’s van 
zogenoemde ‘hoarders’ (personen met een extreme verzamelwoede). In gezamenlijkheid worden 
interventie strategieën bedacht en uitgevoerd om de veiligheidsrisico’s voor deze bewoners en hun 
omgeving te beperken. 
 

Veilige en gezonde wijk 
In 2022 bepalen we, op basis van aanwezige risico’s, samen met gemeenten een aantal 
wijken/gebieden of objecten waar we maatregelen nemen om het risicobewustzijn te verhogen. De 
veiligheidsmonitor speelt een belangrijke rol bij het maken van keuzes en het operationaliseren van 
de aanpak. Wij streven daarbij naar een geïntegreerde aanpak. 
 

Brabant Veilig Week 2022 
Onderdeel van het programma Redzame Samenleving is de Brabant Veilig Week in oktober 2022. 
50% van de gemeenten in MWB is aangehaakt en levert capaciteit en middelen. De inhoud ervan wil 
VRMWB graag in samenspraak met haar gemeenten doen. Hiertoe wordt begin 2022 een uitvraag 
gedaan. 
 

Energietransitie 
Om onze klanten en partners actief en juist te adviseren volgen we actief de ontwikkelingen die 
spelen op het gebied van energietransitie en leren we van incidenten (wereldwijd). De risico’s die 
zonnepanelen, elektrische auto’s, buurtaccu’s, waterstoftanks e.d. met zich meebrengen leiden tot 
incidenten waar we met zijn allen nog weinig ervaring mee hebben.  
 

Burgerhulpverlening 
Burgers in Steenbergen kunnen een waardevolle bijdragen leveren aan hulpverlening, 
complementair aan de inzet van professionele hulpverleners. Bijvoorbeeld bij het ontruimen van een 
zorginstelling bij een calamiteit en/of de opvang van gedupeerden na een calamiteit. 
 

Specifieke thema’s  
Naast lokale risico’s richten we ons op de (boven)regionale risico’s: 

- Uitbraak infectieziekte; 
- Verstoring vitale infrastructuur (o.a. cyber); 
- Extreem weer (o.a. klimaatadaptatie); 

Voor deze risico’s organiseren we thematafels  
 


