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Taakdifferentiatie en vrijwilligheid brandweer

Memo

In het Algemeen Bestuur VRGZ is in december 2019, in navolging van landelijke afspraken,
afgesproken dat een onderzoek naar taakdifferentiatie tussen de vrijwilligers en de
beroepsmedewerkers wordt gedaan om te bezien of kan worden voldaan aan de Europese regels.
Daartoe zou een impactanalyse worden gedaan aan de hand van landelijke modellen. Daaropvolgend
zou het Veiligheidsberaad met de minister in juni 2020 spreken over de gewenste taakdifferentiatie
aan de hand van de regionale resultaten.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van donderdag 26 maart jl. is gesproken over de
aangepaste planning voor het proces van de impactanalyse in het kader van de taakdifferentiatie. De
landelijke modellen, die gebruikt worden als grondslag voor de rapportage over de impact, komen pas
op 6 april as. beschikbaar.
De gewenste voortvarende aanpak van het proces wordt tevens bemoeilijkt door de maatregelen ter
bestrijding van het Coronavirus. De aangescherpte maatregel in het kader van het Coronavirus, dat
bijeenkomsten met meerdere personen tot nader order niet toegestaan zijn, heeft tot gevolg dat de
noodzakelijk geachte bijeenkomsten met vrijwilligers in het kader van de impactanalyse geen
doorgang kunnen vinden.
De twee voormelde ontwikkelingen leiden er toe dat het niet haalbaar is dat de regionale
impactanalyse tijdig klaar is ten behoeve van de bespreking van het onderwerp taakdifferentiatie in
het overleg van het Veiligheidsberaad met de minister van JenV op 12 juni.
Voor het andere onderdeel van het programma vrijwilligheid, werving en behoud van vrijwilligers, is
het ophalen van informatie en meningen bij de vrijwilligers de eerste stap in het proces. De
aangescherpte corona-maatregel betekent dat bijeenkomsten met vrijwilligers niet gepland kunnen
worden of opgeschort worden. Ook de hiervoor geplande gesprekken met het Instituut voor Fysieke
Veiligheid zijn geannuleerd. Besloten is dan ook om dit traject na de zomer van 2020 te vervolgen.
Op zaterdag 28 maart 2020 heeft de portefeuillehouder brandweer van het Veiligheidsberaad de heer
W. Kolff aan de leden van het Veiligheidsberaad het volgende laten weten:
“Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus / Covid-19, de afgekondigde maatregelen van het
Rijk en de rol die de veiligheidsregio’s hierin hebben is het mijn inziens niet opportuun om op dit moment de
volgende stap in het proces van de denktank taakdifferentiatie te zetten, namelijk het in kaart brengen van de

consequenties van de denkrichting per veiligheidsregio. Om die reden heb ik als voorzitter van de denktank, in
overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, besloten om het traject omtrent de taakdifferentiatie
brandweer voorlopig op te schorten. Afhankelijk van de situatie hoop ik rond de zomerperiode het traject weer te
kunnen hervatten.”

Het een en ander betekent dat het streven is na de zomer beide trajecten weer te vervolgen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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