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Geachte leden van de gemeenteraad,

In de vergaderíng van 14 decembe r 2|16heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) het Plan Brandweerzorg20lT-2020 in concept vastgeðtel¿. Mei O¡t
plan wil de VRR uitvoering geven aan een aantal doelstellingen om de brandweerzorg en de
brandweerorganisatie in deze regio toekomstbestendig te maken.

De brandweer staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen en verschuivingen
binnen de brandweerzorg, ingegeven door maatschappelijke, organisatórische en technische
ontwikkelingen. Dit vraagt om een hoogwaardige en slagvaardige brandweerorganisatie in het
totale veiligheidsdomein. Het huidige bedrijfsmodel van de brandweer heeft echler zijn grenzen
in mensen, middelen en rendement bereikt.

Een projectgroep heeft de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van
een Programma Brandweerzorg dat in de komende jaren tot aan2025 gestalte krijgt. Heiplan
Brandweerzorg 2017-202A is hiervan een eerste resultaat. Niet de financiële, maar juist
kwalitatieve ambities staan hierin voorop. Het is een antwoord op onze snelveranderende
omgeving, waarin schaarste optreedt in middelen en mensen. De duurzame ínzet van personeel
is onder druk komen te staan, mede door landelijk loopbaanbeleid en verminderde
beschikbaarheid van vrijwilligers.

Onder invloed van alle grote en kleine veranderingen voert de VRR daarom al een aantaljaren
een structurele zoektocht naar andere en vernieuwende concepten van brandweerzorg. De
VRR wil toegroeien naar een meer dynamische en risicogerichte vorm van brandweerzorg.
Daarnaast wil zij de positie van de brandweer als kennisregisseur op het gebied van
brandveiligheid in de huidige netwerksamenleving verstevigen. Dit doet zij vanuit de visie dat
toekomstbestendige brandweerzorg risicogericht is, anticipeert, de schakels in de
veiligheidsketen verbindt en maatwerk levert waar specifieke risico's daar om vragen. De
daarbij behorende incidentbestrijding is flexibel, aanpasbaar, deskundig en getuigt van
vakmanschap.

Het Plan Brandweerzorg beoogt geen abrupte verandering maar geeft richting en focus voor de
komende jaren. Het ís met nadruk geen dichtgetimmerd uitvoeringsplan maaibiedt
ontwikkelsporen en thema's waarlangs ontwikkelingen de komende jaren geleidelijk worden
vormgegeven. Uitwerking van de acht ontwikkelsporen leidt de komende jaren mogelijk tot
nieuwe onvoorziene thema's, afwegingen en keuzes voor het bestuur. Het bestuuivan de VRR
en de Ondernemingsraad van de brandweer worden op gezette tijden over de voortgang
geÏnformeerd en zo nodig worden specifieke vraagstukken ter meningsvorming of
besluitvorm ing voorgelegd.
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ln de afgelopen maanden is een aantal gemeenteraden al geïnformeerd over deze lopende en
toekomstige ontwikkelingen en het Algemeen Bestuur heeft aangegeven het plan
Brandweerzorg eerst in de vorm van een zienswijzeprocedure voor te willen leggen aan de
gemeenteraden alvorens het plan in haar vergadering van 5 april 2017 definitief vast te stellen.

ln navolging hiervan verzoeken wij u het volgende:

1. Aan te geven of de geschetste ontwikkelingen in het Plan Brandweerzorg voor u zowel
lokaal als regionaal herkenbaar zijn;

2. Aan te geven of u nog aanvullingen wenst;
3. Aan te geven of u wensen heeft naar aanleiding van het voorliggende plan

Brandweerzorg, dan welten aanzien van het voorgenomen beleid dat opgenomen is in
het Plan Brandweerzorg20lT-2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De consultatie van het concept Plan Brandweerzorg loopt tot en met 17 maart2017.
Voorafgaande aan het definitief vaststellen van het Plan Brandweerzorg nemen wij uw reactie
mee in onze overwegíngen. Het concept Plan Brandweerzorg 2017-2020 kunt u via
http : I / w -n .n\ / planbrw zor g d own I o a d e n .

lndien gewenst kan bijde behandeling van het Plan Brandweerzorg in uw raad het hoofd
Operationele Voorbereiding (dhr. O. Strotmann) en/of de programmamanager (dhr. R. van
Werkhoven) een toelichting verzorgen en/of vragen beantwoorden. Dit kunt u kenbaar maken
via remco.vanwerkhoven@vr-rr.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 17 maart 2017. U kunt deze sturen aan:

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

lng. A. Aboutaleb
Voorzitter
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