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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Tijdens de carrouselvergadering van 3 december 2012 heeft u het plan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2013-2016 besproken. Daarbij is opgemerkt dat een 
handhavingsplan brandveiligheid bij zorginstellingen ontbreekt. In deze memo gaan wij 
in op uw vraag.  
 
Het klopt dat een actueel handhavingsplan brandveiligheid bij zorginstellingen 
nu nog ontbreekt in dit plan.  
Er is echter wel een plan beschikbaar. Dat behoeft actualisatie. 
Op 31 augustus 2012 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport u over het 
ontbreken van dit plan geïnformeerd.  De bevinding is dat onze gemeente momenteel 
niet beschikt over een actueel handhavingsbeleidsplan en uitvoeringsprogramma. Ons 
plan dateert uit 2005. Wij hebben de gevraagde actualisatie ter hand genomen. Hier 
hebben wij het 1e kwartaal 2013 nog voor nodig om dat af te ronden. De actualisatie 
voeren we binnen de geraamde personeelscapaciteit uit. Het vereist geen extra 
middelen. 
 
Het ontbreken van een actueel plan betekent niet dat er nu extra risico’s zijn. 
De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond inspecteert alle zorginstellingen structureel 
2x per jaar. Hierbij worden de Brandveiligheidsvoorschriften, zoals opgenomen in het 
Bouwbesluit 2012 gecontroleerd op de volgende zaken: 

a. Werking ontruiming- en brand meldinstallaties; 
b. brandblusapparatuur; 
c. vluchtwegen; 
d. noodverlichting. 

In geval van een acute overtredingen treedt de afdeling brandveiligheid van de 
Veiligheidsregio direct handhavend op. In andere gevallen wordt de instelling verplicht 
om binnen 1 – 3 maanden aan de voorschriften te voldoen.  
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Onze gemeente ontvangt van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond alle 
inspectierapporten. In eerste instantie treedt de Veiligheidsregio handhavend op. Blijft 
een instelling desondanks in gebreke dan onderneemt de gemeente (Bouw en 
Woningtoezicht) actie. De afdeling Bouw en Woningtoezicht heeft tot op heden hiertoe 
niet hoeven over te gaan. De zorginstellingen zien in dat het voldoen aan de 
veiligheidsnormen in het belang van hen en de bewoners en gebruikers is. 
 
Tot slot 
Op het moment dat het actuele handhavingsplan klaar is ontvangt u daarvan een 
exemplaar ter informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde – de Wilde 
 


