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Hierbij bied ik u het werkplan aan van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
voor het jaar 2007. Het werkplan is door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Justitie, aan de voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.

De Inspectie OOV besteedt aandacht aan de wijze waarop organisaties en
besturen invulling geven aan hun verantwoordelijkheden op het OOV-terrein. Het
aantal gemeenten en kwaliteitsbepalende aspecten van de brandweerzorg en de
GHOR zijn zo omvangrijk, dat van systematisch en repeterend onderzoek in alle
gemeenten geen sprake kan zijn. Dit is ook niet noodzakelijk, toezicht moet zich
richten op die aspecten waar de kwaliteit mogelijk onder de maat is (beperken
van toezichtlast). De onderzoeken van de Inspectie OOV zullen plaatsvinden bij
regio's, gemeenten en brandweerkorpsen die op basis van een representatieve
steekproef zijn samengesteld. Indien uw gemeente tot deze steekproef behoort,
wordt u hierover tijdig in kennis gesteld.

In 2007 zal de Inspectie OOV onderzoek doen naar een aantal kritische
kwaliteitsaspecten van de brandweer. Zo wordt er onder meer gekeken naar de
meest basale brandweertaak: het op tijd komen bij een incident. Uit eerdere
onderzoeken, waaronder het onderzoek 'Bestuurlijke Aansturing Brandweerzorg',
blijkt dat er grote verschillen zijn op het gebied van opkomsttijden. Verder blijkt
dat meer dan de helft van de brandweerkorpsen niet in staat is gegevens over de
uitrukprestaties te overleggen. In 2007 wordt dit in het onderzoek 'Prestaties
Repressieve Brandweerzorg' nader onderzocht. Het rapport 'Bestuurlijke
Aansturing Brandweerzorg' wordt u binnenkort aangeboden.

Als handreiking voor gemeenten en regio's zal de Inspectie OOV in 2007
indicatoren ontwikkelen die ertoe moeten leiden dat men zelf kan nagaan of de
kwaliteit van de brandweerzorg op orde is. Hiertoe is bij het onderzoek
'Bestuurlijke aansturing brandweerzorg' al een aanzet gegeven in de vorm van
een handreiking.

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
2

Bezoekadres
J. van Stolberglaan 148

2595 CL Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.ioov.nl



In het kader van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) doet de
Inspectie OOV ook in 2007 onderzoek naar de kwaliteit van de voorbereiding op
de rampenbestrijding door organisaties en besturen binnen (veiligheids)regio's,
waaronder de GHOR-regio. Om - naast de bevindingen uit de ADR - een beeld
te krijgen van de belangrijkste knelpunten binnen de GHOR zal de Inspectie OOV
in 2007 een risicoanalyse uitvoeren. Een GDR-sessie zal hiervan deel uitmaken.
De onderzoeksactiviteiten op dit terrein worden vervolgens gebaseerd op
uitkomsten van de risicoanalyse.

De Inspectie OOV streeft ernaar dat haar onderzoeken daadwerkelijk effect
sorteren ten aanzien van de verbetering van openbare orde en veiligheid. Het
toezicht is er dan ook op gericht een bijdrage te leveren aan een adequate
uitvoering van de politie-, brandweer-, GHOR- en rampenbestrijdingstaken.
In dat kader zal de Inspectie OOV in 2007 onder meer effectmetingen verrichten
naar de rapporten 'Vakbekwaamheid brandweer1 (2004) en 'Veiligheidsbewustzijn
brandweerpersoneel' (2004). Op basis van risicoanalyse zal een beperkt aantal
gemeenten opnieuw onder de loep worden genomen.

Bij de uitvoering van de onderzoeken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de beperking van de bevragingslast. Waar nodig vindt samenwerking en
afstemming met andere toezichthouders plaats.
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Extra exemplaren van het werkplan kunt u bestellen bij het secretariaat van de
Inspectie OOV (070-426 6261) of zie www.ioov.nl.
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