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Korte inhoud:
Brandweer en RAV informeren het bestuur jaarlijks over de prestaties van het afgelopen jaar. In 2017
is dat voor het eerst gedaan in een gezamenlijk Jaarbericht. Ook nu is een Jaarbericht van
Brandweer en RAV opgesteld over 2018. Het Jaarbericht biedt regiobrede cijfers, analyse en
eventueel maatregelen en ontwikkelingen, maar ook cijfers per gemeente. RAV heeft deze cijfers dit
jaar voor het eerst per gemeente gespecificeerd. Bedoeling is om dit Jaarbericht (met in elk geval de
cijfers) ook halfjaarlijks uit te gaan brengen.
Een belangrijk gegeven in het Jaarbericht van de brandweer is het gerealiseerde
opkomstpercentage. Het toepassen van verificatie bij automatische brandmeldingen is de oorzaak
van een lager percentage dan in voorgaande jaren. Verder is van belang om opkomsttijden in een
breder perspectief te zien:
1. Op landelijk niveau wordt een concreet voorstel ontwikkeld om de systematiek van
opkomstnormen aan te passen. Dit komt voort uit het feit dat in het gehele land de
opkomstnormen niet gehaald worden; de huidige opkomstnormen blijken niet meer in
overeenstemming te zijn met reëel te behalen tijden. Het voorstel van Brandweer Nederland is
dan ook om opkomstnormen niet langer objectgericht, maar gebiedsgericht te gaan inrichten,
waarbij aan die gebieden een risiconiveau gekoppeld wordt. Aan die gebieden worden bepaalde
bandbreedten van opkomstnormen gekoppeld, waarbinnen het bestuur van de veiligheidsregio
zelf keuzen kan maken.
2. Met het vaststellen van het Brandweerzorgplan in 2018 is een nieuwe methodiek gehanteerd om
bij overschrijding van opkomsttijden compenserende maatregelen te nemen.
Beslispunten



Instemmen met het ‘Jaarbericht operationele prestaties VRGZ 2018’.
Burgemeesters verzoeken het Jaarbericht ter informatie voor te leggen aan hun raad.
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