
 
 
 
 

 
Agendapunt 4 

Onderwerp Schoon werken brandweer 

Datum 7 februari 2019 

Aan Algemeen Bestuur VRGZ 

Van Dagelijks Bestuur VRGZ 

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

 

  Adviesnota 

Beslispunten 

1.Kennisnemen van bijgevoegd memo Schoon werken 

2.Instemmen met de extra structurele financiële bijdrage van gemeenten van € 313.289,-- vanaf 2020 

3.Instemmen om deze extra structurele bijdrage te verwerken in de concept-begroting 2020 die  voor 

een zienswijze wordt voorgelegd aan gemeenten 

 
 

Inleiding 

In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over verhoogd risico op kanker bij 
brandweerpersoneel geleid tot het nemen van maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne, oftewel 
schoon werken. Mogelijke oorzaken van het probleem: de hygiëne rond brandbestrijding en de 
opname van kankerverwekkende stoffen door de huid. 
In alle veiligheidsregio’s zijn en worden maatregelen genomen om de principes uit de landelijke 
handreiking Schoon werken bij brand te implementeren; zo ook in de VRGZ. Het gaat dan om 
bewustwording en maatregelen rondom persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waardoor de inzet 
van uren en logistieke bewegingen sterk zijn toegenomen en extra materialen noodzakelijk zijn. 
 
Schoon werken leidt daardoor tot substantiële extra structurele kosten van jaarlijks € 338.790. Dit zijn 
reële kosten op basis van ervaringsgegevens. De incidentele projectkosten bedragen € 87.110. 
 

Beoogd effect 

Verminderde gezondheidsrisico’s van de brandweermedewerkers die tijdens hun werk in aanraking 
komen met rook en roet. 
 

Argumenten 

 De VRGZ staat vanzelfsprekend voor een goede veiligheid en gezondheid van zijn werknemers, 
maar die zorgplicht is ook in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd. Verder moet de VRGZ 
werknemers voorlichten over het arbeidsomstandighedenbeleid en de maatregelen die in dat 
kader worden genomen. Ook moet de werkgever toezicht houden op de naleving van het beleid. 

 De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een regio die onvoldoende maatregelen 
neemt in het kader van schoon werken een formele aanwijzing geven. 

 Dit nieuwe beleid is onontkoombaar en heeft een verplichtend structureel karakter. 
 

Kanttekeningen 



 

Financiën 

 Nee  

 Ja 

Bedrag: 
incidenteel: € 87.110 (projectkosten) 
Structureel: € 338.790 (kapitaallasten en exploitatie) 
 

 

Wijze van dekking:  
Incidenteel: 
De incidentele projectkosten van € 87.110 zijn binnen de bestaande begroting 
opgevangen. 
 
Structureel: 

€ 25.501 wordt binnen de bestaande begroting opgevangen. 
Voor de resterende € 313.289 wordt het bestuur gevraagd in te stemmen met een 
verhoging van de financiële bijdrage van de gemeenten vanaf 2020. 
(zie voor de gespecificeerde uitwerking het bestuurlijke memo in de bijlage). 
 

Medezeggenschap 

 

Communicatie 

 

Uitvoering 

 

 

 
 


