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Met het oog op de actuele ontwikkelingen op het gebied van de brandweerzorg en ter voorbereiding op 

ons overleg van 21 oktober aanstaande, zouden we graag de volgende onderwerpen willen agenderen: 

 
1. Opkomsttijden 

a) Hoe kwalificeert de Inspectie het besluit1 van het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden over de opvolging van haar aanbevelingen m.b.t. de 

opkomsttijden?  

b) Op 4 augustus 2021 hebben de vakorganisaties hun bevindingen aangaande de 
concepthandreiking en de pilots Gebiedsgerichte Opkomsttijden gedeeld met de Inspectie. Welke 

conclusies trekt de Inspectie uit onze memo? 
  

2. Slagkracht  
c) Op basis van welke informatie en criteria concludeert de Inspectie dat er ruim voldoende TS6 

eenheden beschikbaar zijn om de afgesproken interregionale bijstand te kunnen leveren?  

d) Wat is het standpunt van de Inspectie m.b.t. de gehanteerde normenkaders voor slagkracht in de 
nieuwe systematiek voor Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO)? 

e) In 2007 was er consensus over de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg. De in deze leidraad 
aangereikte personele en materiële omvang bij een bepaalde inzet werd als minimale ondergrens 

gezien. Welk normenkader hanteert de Inspectie nu ten aanzien van zowel de kwaliteit als de 

kwantiteit van de repressieve basisbrandweerzorg? 
 

3. Uitruk op Maat 
f) Op basis van welke informatie en criteria concludeert de Inspectie dat het landelijk kader Uitruk 

op Maat kan worden gezien als brancherichtlijn? 
 

4. Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) 

g) De Inspectie JenV kijkt kritisch mee bij de implementatie en evaluatie van de doorontwikkeling 
van IBGS in de regio’s, aldus de minister van JenV in zijn brief van 26 juli 20192 aan het 

Veiligheidsberaad. Welk beeld heeft de Inspectie JenV nu van deze doorontwikkeling?  
 

 

Uiteraard gaan we ook graag in op eventuele vragen dan wel onderwerpen van uw kant.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
Marcel Dokter, Ton van der Vossen en Ronald Kraan 

 
1 https://www.brandweervrijwilligers.nl/4b-1-oplegnotitie-onderzoek-inspectie-repressieve-brandweerorganisatie/  
2 https://www.brandweervrijwilligers.nl/20190726_reactiebrief_minister_jenv_inzake_doorontwikkeling_ibgs/  
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