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Rapport 'Bestuurlijke aansturing van de
brandweerzorg'

• Bent u op de hoogte van de prestaties van de brandweer in uw gemeente?
• Wat zijn de uitrukprestaties van de brandweer?

• Is de brandweer in uw gemeente geoefend?
• Heeft de brandweer achterstanden in het verlenen van gebruiksvergunningen?
• Heeft de brandweer achterstanden in de controle op gebruikvergunningen?

Allemaal vragen die van belang zijn om de prestaties van de brandweer te
kunnen beoordelen. Voor het college van burgemeesters en wethouders is het
belangrijk om te weten hoe de brandweer presteert om goed te kunnen sturen.
Voor de gemeenteraad is het van belang om te weten hoe de brandweer
presteert om kaders te kunnen stellen en democratische controle uit te oefenen.

Hierbij zend ik u een exemplaar van het rapport 'Bestuurlijke aansturing van de
brandweerzorg'. Het rapport is de weerslag van een tweetal onderzoeken,
uitgevoerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Prof. dr. F. Fleurke.

Gemeentelijke aansturing van de brandweerzorg
Het eerste deel van het rapport bestaat uit de resultaten van een onderzoek van
de Inspectie OOV naar de gemeentelijke aansturing van de brandweerzorg. De
conclusies van dit onderzoek liegen er niet om: Het thema brandweerzorg staat
niet hoog op de politiek-bestuurlijke agenda en gemeenten beschikken meestal
niet over actuele, betrouwbare en relevante beleidsinformatie over de prestaties
en het functioneren van de brandweer. Hierdoor kan het college van
burgemeester en wethouders niet adequaat sturen en kan de gemeenteraad haar
kaderstellende en controlerende taken niet waarmaken. De Inspectie OOV
concludeert ook dat een groot aantal van de onderzochte gemeenten niet voldoet
aan de minimumnorm voor beroepsondersteuning voor niet-repressieve
brandweertaken en slechts beperkt gebruik maakt van de mogelijkheid taken uit
te besteden aan de regionale brandweer.
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Bestuurlijke aansturing van de brandweer is in belangrijke mate een zaak van de
gemeenten. De resultaten van het onderzoek geven echter reden tot bezorgdheid
op het punt van de bestuurlijke aansturing van de brandweer. Ik vraag dan ook
uw aandacht voor de bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie OOV. Ook
verzoek ik u in de concrete situatie van uw gemeente na te gaan hoe u de
bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg kunt verbeteren. Overigens merk ik
hierbij op dat ik mij ervan bewust ben dat de situatie natuurlijk niet in alle
gemeenten gelijk is.

Aansturing
Uit het onderzoek van de Inspectie OOV blijkt dat de aandacht van colleges van
burgemeester en wethouders en gemeenteraden voor de brandweerzorg beperkt
is. Opvattingen over de kwaliteit van de brandweer zijn volgens het onderzoek
van de Inspectie OOV meer gebaseerd op hoe men denkt dat de brandweer
presteert, dan op concrete informatie over de kwaliteit van de prestaties. De
Inspectie OOV doet gemeenten de aanbeveling brandweerzorg hoger op de
politieke agenda te plaatsen. Ik onderschrijf deze aanbeveling. De brandweer
vervult immers een belangrijke rol in het veld van de fysieke veiligheid. Om een
werkelijk goed beeld te krijgen van het functioneren van de brandweer is actuele,
betrouwbare en relevante beleidsinformatie nodig. Deze informatie zou in ieder
geval moeten worden opgenomen in de jaarlijkse begroting en verantwoording.
Om een overzicht te krijgen van de belangrijkste prestatie-indicatoren van de
brandweer kan de brandweer in uw gemeente gebruik maken van de als bijlage
in het rapport opgenomen "handreiking bestuurlijke informatie over prestaties van
de brandweer". Met de daarmee verzamelde gegevens kunt u zich een beeld
vormen van de prestaties van de brandweer, dat gebaseerd is op feitelijke
informatie.
Adequate brandweerzorg kan alleen worden gerealiseerd als ook in de fase van
beleidsvoorbereiding aandacht wordt besteed aan het aspect brandveiligheid
(bijvoorbeeld bij de vormgeving van woonwijken, of bij het bepalen van de locatie
van risicovolle objecten). Om inbreng van dit aspect te garanderen is het
belangrijk de commandant van de brandweer deel te laten nemen aan het
zogenoemde diensthoofdenoverleg.
In het rapport is ook een "good practice" opgenomen. Hierin wordt beschreven
hoe de gemeente Heerhugowaard er op goede wijze in slaagt bedrijfsgegevens
over de uitrukprestaties van de brandweer te verzamelen. U kunt als gemeente
uw voordeel doen met dit voorbeeld. Het rapport met de bijlagen is te
downloaden op www.ioov.nl.

Regionalisering
Een tweede aanbeveling uit het rapport is om de mogelijkheid van een
gezamenlijke uitvoering van de gemeentelijke brandweertaken door de regionale
brandweer serieus in overweging te nemen. De Inspectie OOV concludeert dat
het noodzakelijk is om geconstateerde capaciteitstekorten op het gebied van niet-
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repressieve taken weg te werken om deze brandweertaken goed te kunnen
uitvoeren. Het gaat dan om pro-actie, preventie en preparatie taken (waarbij u
kunt denken aan het afgeven en controleren van gebruiksvergunningen,
specialistische advisering en oefenen), Een oplossing voor het wegwerken van
de capaciteitstekorten is het overhevelen van deze taken naar de regio. Indien
uw gemeente daartoe nog niet is overgegaan, beveel ik u deze optie graag aan.
Dit geldt ook voor het overhevelen van specialistische en kapitaalintensieve
repressieve taken naar de regionale brandweer.

Het bestuurlijke stelsel voor de brandweerzorg
Ik wil ook uw aandacht vragen voor het tweede deel van het rapport; 'Het
bestuurlijke stelsel voor de brandweerzorg', dat bestaat uit een onderzoek van
professor dr. F. Fleurke (hoogleraar bestuurskunde aan de VU Amsterdam). Hij
brengt de bestuurlijke omgeving van de lokale brandweerzorg in kaart en
analyseert deze. In dit interessante onderzoek geeft hij een verklaring voor de
conclusie van de Inspectie OOV dat veel gemeenten geen tot een beperkt inzicht
hebben in de prestaties van de brandweer. Volgens professor Fleurke is dit
beperkte inzicht onder meer het gevolg van de beperkte bestuurlijke
belangstelling voor de brandweerzorg, de lage politieke prioriteit en het niet
toepassen of ineffectief zijn van de toetsingsmiddelen binnen het bestuurlijke
stelsel.
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Tot slot benadruk ik nogmaals het belang van de brandweer in het
veiligheidsdomein en ga ik er van uit dat u grondig kennis zult nemen van de
bevindingen in het rapport en na zult gaan hoe u, indien nodig, de bestuurlijke
aansturing in uw gemeente kunt verbeteren.
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