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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage : -

Steller : R. Loggers Onderwerp : Voortgang projecten, programma’s activiteiten

Algemene toelichting
De huidige corona crisis heeft grote invloed op alles en iedereen, zo ook op onze 
werkzaamheden. We constateren dat er op sommige onderwerpen versnelling plaatsvindt, 
anderzijds dat er werkzaamheden vertraging oplopen. Bijvoorbeeld door gebrek aan capaciteit of 
techniek, omdat ze te risicovol zijn voor onze medewerkers of omdat het landelijk on hold is gezet. 
In deze notitie wordt een globaal overzicht gegeven waar we versnellen of noodgedwongen 
moeten vertragen.

Het doel van deze notitie is om het Dagelijks Bestuur te informeren over de voortgang van onze 
werkzaamheden. Ook vragen we het Dagelijks Bestuur om de vraag te bespreken of en zo ja, hoe 
dit gecommuniceerd zou kunnen worden met gemeenten. Bijvoorbeeld de beperkingen in de 
uitvoering van het brandveiligheidstoezicht.

Landelijk

 Uitwerking denkrichting en consequenties taakdifferentiatie brandweer": besluitvorming 

Veiligheidsberaad van 22 juni naar een later moment.

 Organisatie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s: doorgeschoven van 12 juni naar 

14 september. 

 Evaluatie doorontwikkeling IBGS: einddatum van eind augustus naar eind december 2020.

 Project gebiedsgerichte opkomsttijden (uitvoeringsagenda brandweer): nieuwe einddatum 

pilotfase: maart 2021. 

 Project Evaluatie Uitruk op Maat (uitvoeringsagenda brandweer): streven afronding voor de 

zomervakantie.

 De Omgevingswet (en ook de WKB) is tot nader orde uitgesteld. Achter de schermen wordt 

door de landelijke projectleiders hard gewerkt aan de voorbereidingen. Dit geeft de regio’s de 

tijd om op te leiden, digitale informatie voorziening op orde te krijgen etc. Verder wordt er 

onderzoek gedaan naar de taakverandering nu het Omgevingsrecht wijzigt. 

Regionaal 

 MOTO activiteiten: tot 24 augustus geannuleerd. Momenteel richt men zich op de wijze 

waarop na de zomer het MOTO-programma kan worden hervat.

 Hoogwateroefening 18 juni gaat niet door.

VR Brabant-Noord 

Algemeen

 We zijn gedwongen uit onze comfortzone gegaan. Daardoor zijn er een aantal dingen ook 

versneld mogelijk gemaakt. Van thuiswerken en digitaal werken tot nieuwe initiatieven van 

interne en externe communicatie, training en (elektronisch) onderwijs. Je ziet dus hier en daar 

een extra impuls, die we alleen niet in het beleidsplan in activiteiten hadden voorzien.

 Wat leren we als organisatie van deze crisis en wat willen we met deze lessen doen? Wat 

houd je vast? Deze vragen pakken we de komende tijd op. 

 Waar we het anders hebben over meer samenwerking en een ander samenspel met allerlei 

partners, passen we dat nu op een aantal punten dagelijks toe.
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 Het samenspel met gemeenten krijgt een impuls. We hadden in eerste instantie gedacht aan 

een nieuw experiment met een andere doelgroep dan aov-ers, bijv. in hoek van VTH. Dat krijgt 

nu invulling krijgen door met collega’s WMO en welzijn te schakelen, of sport en economie. In 

de zoektocht hoe wij als VR kunnen helpen om verbindingen aan te brengen en 

informatiepositie te versterken.

 Ten aanzien van de flexibilisering van de crisisorganisatie doen we nu veel inzichten op en 

worden wenselijke veranderingen ook versneld aangebracht.

 Bijkomend voordeel is dat (relatief) nieuwe medewerkers die functie hebben in de 

crisisorganisatie versneld zijn ingewerkt en doen waardevolle ervaring op met deze crisis.

 De paraatheid en uitruk blijft goed op peil en hebben onze buurregio’s goed kunnen 

ondersteunen bij de grote bosbranden in De Peel.

 Bij de brandweer zijn tijdelijk een aantal reguliere activiteiten stilgevallen (zoals opleidingen en 

oefenen op locatie). Vanaf 12 mei worden de keuringen (PPMO, ROL, duikers en rijbewijs) in 

aangepaste vorm en met inachtneming van de geldende RIVM maatregelen weer opgestart.

 Het brandveiligheidstoezicht dat we uitvoeren in opdracht van gemeenten kan op dit moment 

niet fysiek doorgaan. Het gaat over toezicht bij bijv. kinderdagverblijven, ziekenhuizen, 

zorginstellingen, horeca en scholen. Type organisaties die nu juist hard geraakt worden door 

de gevolgen van corona en de maatregelen om deze te beperken. We verwachten dat het niet 

mogelijk en wenselijk is de controles later dit jaar nog in te halen. Wel zoeken we naar 

(digitale) alternatieven om toch zicht te houden op de staat van brandveiligheid. Met 

betreffende ambtenaren bij gemeenten is hier nauw contact over. 

Beleidsplan

Gezamenlijke bestrijding van risico's 

met onze partners

Deels routine (loopt), programma evenementen ligt stil door crisis en 

opstellen referentiekader vertraagd

Versterken van de continuïteit van de 

samenleving met vitale partners

Vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek dor crisis

Zelfredzaamheid en weerbaarheid van 

de samenleving

Programmamanager vol in de crisis, maar zijn al paar dingen in gang 

gezet 

Gezamenlijke crisisorganisatie 

flexibeler inzetbaar maken

Pilot (experimenteren) met ZO is tijdelijk on hold gezet i.v.m. crisis. Ook 

MOTO activiteiten zijn tot na zomer stil gelegd. Beter ook om na crisis te 

kijken wat nodig is. 

Veiligheidsinformatie samenbrengen 

en delen 

Loopt redelijk op schema (VIK, Caco, Fieldlab). Komt ook in AB 1 juli aan 

de orde i.c.m. (terug)blik op huidige crisis

Verbetering samenspel met 

gemeenten

Versnelling door andere manieren van samenwerking. Opstellen plan van 

aanpak in vertraging door capaciteitsgebrek als gevolg van crisis. 

Bouwen aan sterke kolommen  

Bevolkingszorg Beoogde veranderingen krijgen in de crisis in sneltreinvaart vorm. Inzet 

op projecten nog punt van aandacht.

GHOR Beoogde veranderingen krijgen in de crisis in sneltreinvaart vorm. Inzet 

op programma’s nog punt van aandacht. 

Brandweer Geen noemenswaardige vertraging, hier wordt al in verschillende 

projecten in de tijd geknipt 

Investeren in (brandweer)vrijwilligers  Onderzoek op rechtspositie (taakdifferentiatie) vrijwilligers on hold 

 Voorbereiding gerichte werving 2021. Met corona mogelijk boeggolf 

effect.

 Programma vakmanschap (oefenen op maat) wordt gekeken naar 

andere manier van oefenen

Invullinggeven aan de Omgevingswet Omgevingswet uitgesteld tot nader orde. Voorbereidingen op de wet 

gaan wel door.
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Doorontwikkeling organisatie Kansen benutten in anders werken met elkaar. Duurzaamheid door 

gebrek aan capaciteit tijdelijk lager pitje. Verder geen noemenswaardige 

vertraging als gevolg van de crisis.  

Procesgang

Processtap Datum

Aan het Dagelijks Bestuur ter bespreking 3 juni 2020

Aan het Algemeen Bestuur ter bespreking 1 juli 2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Om kennis te nemen van deze notitie
2. Te bespreken of er nog andere acties m.b.t. het vervolgproces nodig zijn.

Akkoord Ja Nee

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  ……………

Bijlage(s)
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