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Korte inhoud: 

In september 2020 is door het Algemeen Bestuur het plan van aanpak vastgesteld voor de uitvoering 
van Operatie VLAM, het project om een beweging op gang te krijgen in het vinden, binden en boeien 
van vrijwilligers en hiervoor noodzakelijke stappen te zetten.  
 
Per einde 2021 ronden we Operatie VLAM als project af. De afgelopen anderhalf jaar is de beweging 
ingezet om de verbinding tussen posten met vrijwilligers en de brandweerregio Gelderland-Zuid te 
versterken en meer oog en begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Daarnaast zijn er concrete 
resultaten geboekt, die direct positief effect hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• Een eenduidige visie, als houvast voor kaderstelling, besluitvorming en dialoog met elkaar 

• Integraal kaderdocument brandweervrijwilligheid Gelderland-Zuid met heldere kaders én 
afspraken over regelruimte 

• Oplossingen voor bestaande knelpunten, zoals de informatiestromen naar vrijwilligers en 
technische knelpunten voor vrijwilligers 

• Nieuwe initiatieven, zoals een Team Ondersteuning Posten en Organisatie (TOPO) voor 
structurele verbinding tussen de posten en de regio als organisatie. 

 
Graag informeren we het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio middels een presentatie over het 
gevolgde proces, de uitkomsten én de wijze waarop deze beweging vanaf 2022 opvolging krijgt.  
 
Vanuit Operatie VLAM is volop aandacht voor het informeren van vrijwilligers en de rest van de 
regionale organisatie. Voor communicatie richting de gemeenten is een raadsinformatiebrief 
opgesteld, welke ter instemming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 
Voorts is een Kaderdocument (zie bijlage) gemaakt dat naar alle brandweervrijwilligers wordt 
gestuurd. 
 
 
Procedure: 
Na kennisname van de presentatie en het instemmen met de opgestelde raadsinformatiebrief, kan 
deze brief via de ambtelijk secretaris van de VRGZ worden verstuurd (via de griffies) aan de 
(deelnemende) gemeenten. 

Beslispunten 

1. Kennisnemen van de voortgang en afronding van Operatie VLAM 
2. Instemmen met de concept raadsinformatiebrief en deze verzenden naar de gemeenteraden 

Bijlagen 

-Concept raadsinformatiebrief ‘Afronding Operatie VLAM’ 
-Kaderdocument 

 


