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Korte inhoud 

Met het vaststellen door het bestuur van de Visie op de brandweerzorg 

Gelderland-Zuid heeft zij ingestemd met de ontwikkeling van een 

Brandweerzorgplan. Daarin wordt een combinatie beschreven van 

maatregelen op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding 

om risico’s af te dekken. Die maatregelen worden genomen op basis van 

een analyse en weging van de risico’s in onze veiligheidsregio’s. 
De bijgevoegde Integrale risicoanalyse is de basis voor het eveneens 
bijgevoegde  Programma risicobeheersing. Op basis hiervan worden 
namelijk taken geprioriteerd en de beschikbare capaciteit toebedeeld aan 
de gesignaleerde risico’s. 
 
Het programma gaat uit van risicogestuurd werken. Risicosturing wil 
zeggen dat de risicocategorie van een te controleren object, voor te 
lichten doelgroep of evenement bepalend is voor de strategie van 
toezicht of voorlichting (of andere activiteiten). Hoge prioriteiten zijn in de 
regel gekoppeld aan een uitgebreidere vorm van bijvoorbeeld toezicht of 
voorlichting dan lagere prioriteiten. Als gevolg hiervan wordt voor de 
hoogste prioriteiten méér capaciteit gereserveerd dan voor lagere 
prioriteiten. 
 
Het programma beschrijft de werkzaamheden die gelden voor alle 
gemeenten. Daarnaast bevat het programma nadrukkelijk maatwerk per 
gemeente en er is ruimte (regionale ‘vrije’ capaciteit)) voor projecten en 
voor onvoorziene zaken die in een gemeente kunnen voorkomen. 
Voorgesteld wordt het Programma risicobeheersing per 1 januari 2017 in 
werking te doen treden. 
 
Afhankelijk van de uitkomst van de behandeling in het dagelijks bestuur 
zullen de portefeuillehouder en de regionaal commandant brandweer 
zaken voorbereiden voor de agendering voor de vergadering van het 
algemeen bestuur  op 15 december 2016 

Beslispunten Directies Paraaf Datum 

 Vaststelling van de bijgevoegde rapportages  ‘Integrale risicoanalyse’ 
d.d 18-10-2016 en het Programma risicobeheersing brandweer 
Gelderland-Zuid per 1-1-2017, d.d. 10-10-2016. 

 De werking van het Programma risicobeheersing met  ingang van 1 
januari 2017 in werking te doen treden. 

 De werking van een deel van het Programma risicobeheersing, 
waarbij voor de onvoorziene activiteiten voor gemeenten een 
regionale ‘vrije’ capaciteit aanwezig is (2 á 3 fte), een jaar na de start 
van het programma evalueren en de resultaten hiervan 
terugkoppelen aan het bestuur. 
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