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Onderwerp 
Plan brandweerzorg 2017-2020 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Vaststellen van bijgevoegde zienswijze (1173515). Waarin het financiële kader en 
communicatieplan graag tegemoet gezien wordt en dat er aandacht moet blijven voor het 
brandweerpersoneel ten tijde van ontwikkelingen. 
 

Inleiding 
De brandweerzorg is sterk in beweging. De samenleving verandert voortdurend door 
maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen en verschuivingen binnen de 
overheid en de brandweerorganisatie zelf. De regio heeft bovendien een hoog en bijzonder 
risicoprofiel. Incidenten in het verzorgingsgebied van Rotterdam-Rijnmond kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben tot ver buiten de regio en landsgrenzen. Dit vraagt om een hoogwaardige en 
slagvaardige brandweerorganisatie in het totale veiligheidsdomein. Het huidige bedrijfsmodel van de 
brandweer heeft echter zijn grenzen in mensen, middelen en rendement bereikt. Het huidige niveau 
van brandweerzorg kan op basis van de bestaande concepten niet langer worden gecontinueerd.  
 
Beoogd effect 
Met het plan Brandweerzorg 2017-2020 informeert de brandweer de gemeente over de wijze waarop 
de brandweerorganisatie zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen.  
 
Relatie met beleidskaders 
- Wet veiligheidsregio’s 
- Beleidsplan 2013-2017 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
- Gemeenschappelijke Regeling voor de VRR 
 
Argumenten 
1. Brandweerzorg in beweging 
In het huidige bedrijfsmodel zijn de grenzen in mensen, middelen en rendement bereikt en is het 
noodzakelijk dat de brandweer hun interne bedrijfsvoering bekijkt en beziet hoe de inzet efficiënter 
ingezet kan worden. Dit plan geeft daar goede visies over die verder uitgewerkt gaan worden. 
 
 
Kanttekeningen 
1. Visie Veiligheidsregio 
Het plan Brandweerzorg 2017-2020 betreft een visie voor de komende jaren. Wat en of de 
vernieuwingen gevolgen hebben op de gemeentelijke bijdrage en in de communicatie is nog niet 
bekend. Dit wordt door de Veiligheidsregio te zijner tijd bekend gemaakt middels een financieel kader 
en een communicatieplan. 

 
2. Aandacht voor brandweerpersoneel 
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er ten alle tijden aandacht blijft voor het 
brandweerpersoneel en hun wensen en behoeften. Door deze aandacht kunnen wij onze 
brandweerzorg in Albrandswaard op een hoogwaardig niveau behouden. 
 
 
 
 



Uitvoering/vervolgstappen 
Na behandeling in de gemeenteraad wordt de zienswijze behandeld in het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.  
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
- Zienswijze (1173515) 
- Raadsbesluit (1173513) 
- Plan brandweerzorg 2017-2020 (1173517) 
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Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


