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Onderwerp Maatwerk in Brandweerzorg Ons kenmerk

715606

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geacht bestuur,

Op 9 juli 2015 heeft uw bestuur de plannen ‘Maatwerk in Brandweerzorg’
vastgesteld. Deze moeten zorgen voor een efficiëntere en effectievere repressieve
brandweerzorg in Zeeland die voldoet aan wet- en regelgeving. De volledige
implementatie van de plannen zal nog enkele jaren in beslag nemen.

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie Ven]) heeft, onder andere van de
Vakvereniging Brandweervrijwilligers, verschillende signalen ontvangen dat de
uitgangspunten of uitwerkingen van Maatwerk in Brandweerzorg niet zouden
voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de basisbrandweerzorg. De
signalen zijn voor de Inspectie Ven] aanleiding geweest een quickscan uit te
voeren op Maatwerk in Brandweerzorg om te bepalen in welke mate de plannen
voldoen aan deze wet- en regelgeving. De uitkomst van deze quickscan treft u
bijgaand aan.

De conclusie van de Inspectie VenJ is dat Maatwerk in Brandweerzorg een
belangrijke verbetering van de repressieve brandweerzorg in Zeeland kan
bewerkstelligen en dat deze plannen voor het grootste deel voldoen aan de wet
en regelgeving. Op enkele punten bestaat daarover echter nog onzekerheid.
Deze onzekerheid kan pas worden weggenomen tijdens uitwerking en
implementatie van de plannen. Zo dient de veiligheidsregio Zeeland bijvoorbeeld
door een brandweerkundige onderbouwing aan te tonen dat de innovatieve wijze
van inrichting van de repressieve brandweerzorg met gebruikmaking van de
‘Zeeuwse TS’, een gelijkwaardig niveau van veiligheid voor de burgers biedt als
met de TS6 als basisbrandweereenheid. Wanneer bij de uitwerking en de
implementatie van (delen van) de plannen blijkt dat deze toch niet voldoen aan
wet- en regelgeving, dan kan het zo zijn dat deze dienen te worden aangepast.
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De Inspectie VenJ toetst daarom gedurende de implementatie van Maatwerk in Inspectie veiligheid en

Brandweerzorg periodiek (en afgestemd op de relevante stappen in het Justitie

implementatieplan) of de uitwerking van de plannen voldoet aan wet- en
regelgeving. Bij constatering dat dat niet het geval is, zal de Inspectie Ven] u Datum

hiervan op de hoogte stellen en aandringen op aanpassing. 14december2015

Ons kenmerk

De Inspectie Ven] zal verdere afspraken omtrent deze periodieke toetsing maken 715606

met de directeur van Veiligheidsregio Zeeland, G.J.M. Ruijs.

Voor vragen over het onderwerp in deze brief gelieve u contact op te nemen met
de directeur Toezicht, A.P. Meijler, telefoon 070-3706141

Met vriendelijke gro

(J.G. Bos -

1rcrufdThspectie Veiligheid en Justitie

In afschrift aan:
- Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland
- Directeur Veiligheidsregio Zeeland
- Vakvereniging Brandweervrijwilligers
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