Dekkingsvoorstel
Adviesnota
Onderwerp voorstel
Vermindering van het huidige aantal Officier van Dienst gebieden (OvD-B) voor de sector brandweer.
Inleiding/beschrijving
Het aantal OvD gebieden kan, mede door het vervallen van de acht brandweerclusters bij de
regionalisering, worden verminderd. Het onderzoek naar het gewenste aantal loopt nog, voor het
einde van 2017 is het gewenste aantal in beeld. Ingeschat wordt dan het huidige aantal van acht
gebieden kan worden verminderd naar zes OvD gebieden.
Gevolgen taakuitvoering en impact (intern)
Minder piketgebieden levert een besparing op, maar anderzijds zal de belasting van de OVD in de
nieuwe gebieden stijgen.
Het brandweermanagementteam heeft op 6 februari 2014 in de Commando- en adviesstructuur een
opkomsttijd van 20 minuten voor de OvD-B vastgesteld. Er wordt geen wettelijke opkomsttijd aan de
OVD gesteld, maar bevelvoerders zijn bij incidenten langer aangewezen op hun eigen expertise in
verband met aanrijtijden van de OvD. Evaluatie met de betrokkenen zal aantonen of deze effecten
acceptabel zijn.
Met het verminderen van het aantal gebieden wordt het benodigde aantal OvD’s ook lager. Gezien de
inspanningen van deze collega’s, veelal over een groot aantal jaren, is zorgvuldige afbouw van deze
groep belangrijk. Wellicht is een afbouwregeling van toepassing en/of kan natuurlijke uitstroom worden
bevorderd. Dit proces zal in nauwe samenwerking met de afdeling HRM plaats vinden waarbij
zorgvuldige en tijdige communicatie voor deze doelgroep wordt ingericht.
Impact / maatschappelijke effecten (extern)
Het terugbrengen van het aantal OVD gebieden heeft invloed op de gemiddelde opkomsttijden van de
OVD-B. De maatschappelijke effecten zullen echter minimaal zijn. Op basis van de huidige inzichten,
het Brandweerzorgplan, de risico’s en opkomsttijden voor OvD’s kan het aantal OvD gebieden
verantwoord worden teruggebracht. We blijven voldoen aan de normtijd zoals reeds is vastgesteld.
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Uitvoering
Per piketgebied minder zal dit vanaf 2019 rond de € 50.000 incl. BTW aan structurele besparingen
opleveren. Dit betreft materiaal- en vakbekwaamheidsgelden en piketvergoeding. Het voorstel voor
minder OVD gebieden zal geïntegreerd worden in het brandweerzorgplan, dat eind van dit jaar wordt
opgeleverd. Het afbouwen van het aantal OvD’s zal mogelijk frictiekosten met zich meebrengen.
Vanaf 2019 worden de eerste besparingen verwacht. In 2020 zal dit structureel zijn.

