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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 12 november
2014
Aanbevelingen onderzoek aansturing brandweer overgenomen
In juni jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio besloten een onafhankelijk
onderzoek in te stellen naar de aansturing van de brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV). Het
onderzoek is uitgevoerd door bureau Hiemstra en De Vries in samenwerking met Crisislab. De
resultaten van het onderzoek zijn bekend en gepresenteerd in een eindrapportage.

De centrale vraag in deze doorlichting is wat de brandweerorganisatie, gelet op de complexe
veranderopgave waarvoor zij is gesteld, voor aansturing nodig heeft. Het gaat hier niet alleen over de
aansturing van de organisatie door het management van BGV, maar ook over die van het
management door het AB en daarmee over de relatie tussen management en het AB.

De onderzoekers oordelen enerzijds dat het management en het AB met onze hervormingsagenda
daadkrachtig en adequaat hebben gereageerd op de turbulente ontwikkelingen in het domein van de
brandweer. Zelfs zo dat onze regio op onderdelen een voorbeeld is voor andere veiligheidsregio’s.
Anderzijds stellen zij ook vast dat er de komende jaren sprake zal zijn van een blijvend complexe
veranderagenda voor de brandweer, waaronder verdergaande schaalvergroting en optimalisatie van
de taakuitvoering. Daarbij is op specifieke punten verbetering wenselijk. Het gaat vooral om het
versterken van de bestuurlijk-ambtelijke relatie om de bestuurlijke besluitvorming te versnellen en te
verbeteren. Daarnaast gaat het om een betere verbinding tussen beleid en uitvoering in de
brandweerposten waarbij explicieter en opener sturing leidt tot transparantie: wat de mogelijke
veranderingen zijn en wie hierin welke keuzes maakt.

Het realiseren van de aanbevelingen in het rapport vraagt van het AB een aanpassing van de
bestaande werkwijzen en van het management van BGV versterking van de bestuurlijke competenties
en verbetering van de aansluiting met de uitvoering.
De onderzoekers verwachten dat algemeen bestuur en management hier gezamenlijk een goede
invulling aan kunnen geven.
Het AB heeft in haar vergadering van 12 november het rapport onderschreven en de aanbevelingen
overgenomen.

TS2/TS Flex
Op 12 november heeft het AB het dekkingsplan met de inzet van de TS2/TS Flex definitief
goedgekeurd. Hierbij is nadrukkelijk aangegeven dat de ontwikkelingen gevolgd moeten worden en
dat dit in de toekomst tot aanpassing kan leiden.
Dit betekent dat per 20 november drie van de vier steunpunten operationeel zijn. Post Loosdrecht zal
begin 2015 volgen vanwege het op dit moment inrichten van de tijdelijke huisvesting en de start van
de nieuwbouw.
In het Besluit veiligheidsregio’s wordt gesproken over een basiseenheid voor uitvoering van
incidentbestrijding. Uitgangspunt is dat de basisbrandweereenheid bestaat uit zes personen. Verder
wordt in het besluit gesproken over opkomsttijden als norm. BGV was vanuit het verleden niet in staat
om tijdig de benodigde kwaliteit te leveren waar het de incidentbestrijding betrof.

In de afgelopen periode is veel overleg geweest met een vertegenwoordiging van de posten, om te
komen tot een inzetsysteem dat draagvlak heeft binnen de posten. Tevens was het de opdracht om
een inventarisatie uit te voeren van de risico’s bij repressief optreden, een zogeheten warme Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het hieruit voortgekomen inzetsysteem TS2/TS Flex biedt een
oplossing die in de ogen van het AB aan alle eisen voldoet, de veiligheid van het personeel waarborgt
en leidt tot een effectievere en efficiëntere wijze van incidentbestrijding.
Kern van het systeem is dat er vanuit twee locaties naar een incident gereden wordt. De TS2 – een
snel in te zetten repressievoertuig met twee inzittenden – is in staat om snel op te kunnen komen en
direct na aankomst al repressief te kunnen optreden. Binnen korte tijd zal het eerst aangekomen
voertuig worden aangevuld met de TS Flex. Deze TS Flex bestaat minimaal uit vier en maximaal zes
brandweermensen. Vanaf het ter plaatse zijn van beide eenheden is de combinatie in staat om verder
op te treden als de basisbrandweereenheid.

