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Leens, 11 oktober 2016
Aan de raad.
Inleiding
aanleiding
Op 8 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) het Regionaal
Dekkingsplan 2016-2020 in concept vastgesteld en besloten het dekkingsplan ter consultatie voor te leggen aan
de gemeenteraden in de regio.
kader (wettelijk/beleidsmatig)
Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio minimaal eens
per vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin ook de operationele prestaties van de diensten zijn
beschreven. Na consultatie van de gemeenteraden heeft het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) het (multidisciplinaire) Beleidsplan
Veiligheidsregio Groningen op 15 april 2016 definitief vastgesteld.
ter besluitvorming of opiniërende bespreking
Verantwoorde brandweerzorg is (veel) meer dan de operationele prestaties. Daar waar investeringen in
nieuwe kazernes vaak niet verantwoord of onmogelijk zijn, is aan de voorkant van de veiligheidsketen
nog veel winst te behalen. Het motto is ‘minder branden, minder slachtoffers en minder schade’. Door
juist daarop in te zetten is een verantwoorde brandweerzorg te realiseren.
probleem, situatieschets, oorzaak
De notitie Brandweerzorg in samenhang beschrijft dat de brandweerzorg steeds meer risicogericht –
met minder brandrisicoprofiel als basis voor de werkzaamheden – en samenhangend worden
georganiseerd. Waarbij dus ook – en steeds meer – activiteiten worden ontplooit aan de voorkant van
de veiligheidsketen. Er wordt aandacht besteed aan specifieke doelgroepen en thema’s , zoals ouderen,
studenten en verminderd zelfredzamen en aan de industriële activiteiten in bijvoorbeeld Delfzijl en de
Eemshaven. Een beweging die bij de start van de Veiligheidsregio Groningen in 2014 is ingezet en die
de komende jaren voortgezet en verstevigd zal worden. Het Algemeen Bestuur heeft deze koers op 8
juli. jl. nogmaals onderschreven.

Voorstel
1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 en bijbehorende notitie
Brandweerzorg in samenhang.
2. Uw zienswijze kenbaar te maken omtrent beide documenten en met name de daarin
beschreven koers.
Beoogd effect
Het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 maakt duidelijk dat Brandweer Groningen (theoretisch) in
ongeveer 39% van de gevallen voldoet aan de in het Besluit veiligheidsregio’s opgenomen normtijden.
Relatief laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 67%, maar vanwege het landelijke
karakter in onze regio en het relatief grote aantal posten waar met vrijwilligers wordt gewerkt een
realistische prestatie. Een prestatie die niet afwijkt van voorgaande jaren en waarvan het Algemeen
Bestuur al eerder heeft vastgesteld dat het een alleszins verantwoorde situatie betreft.
Argumenten
Deze uitkomsten maken tegelijkertijd duidelijk dat we redelijkerwijs niet met minder kazernes toe
kunnen dan het huidige aantal. Theoretisch gezien zouden de prestaties nog wel ‘opgekrikt’ kunnen
worden door nieuwe kazernes bij te bouwen, extra vrijwilligers te werven of door met (meer) beroeps
te gaan werken. De benodigde investeringen voor een nieuwe post afgezet tegen de frequentie van het
aantal overschrijdingen zijn over het algemeen echter niet verantwoord. Bovendien is het vaak
onmogelijk door onvoldoende vrijwilligerspotentieel. We zullen daarom moeten accepteren dat de
normtijden in een flink aantal gevallen niet worden behaald.
Uitvoering
Communicatie
De reactie van de raad op het concept Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 en de bijbehorende notitie
Brandweerzorg zal kenbaar worden gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen..
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