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Aanbieding resultaten kwaliteitstoets brandweer Drenthe

Geachte heer/mevrouw,
Graag willen wij de resultaten van de kwaliteitstoets van de brandweerkorpsen in Drenthe
met u delen. Deze toets is onlangs uitgevoerd in het kader van de regionalisering van de
brandweer door bureau TwynstraGudde.
Inhoud toets
De kwaliteit van de brandweerkorpsen is getoetst op drie hoofdgebieden, te weten
risicobeheersing, incidentbeheersing en bedrijfsvoering. Hierbij vormden drie hoofdvragen
de basis:
Onderdeel
Risicobeheersing

Bestuurlijke hoofdvraag
In welke mate zijn de aanwezige risico’s bekend en indien nodig
adequaat afgedekt met preventieve maatregelen?
Incidentbeheersing In welke mate is de brandweer voorbereid op haar taak en is zij in
staat haar taak op een adequate wijze uit te voeren en af te
handelen?
Bedrijfsvoering
In welke mate is de bedrijfsvoering van de brandweer efficiënt en
effectief georganiseerd?
Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen, zijn per onderdeel criteria
vastgesteld op basis waarin een oordeel kon worden gegeven. Deze criteria komen voort
uit wet- en regelgeving, handboeken, maar ook in Drents verband vastgelegde
bestuurlijke afspraken.
De uitkomst van de kwaliteitstoets zegt iets over de wijze waarop het brandweerwerk is
georganiseerd, hoe zaken zijn vastgelegd en in hoeverre afdoende verantwoording kan
worden afgelegd. Op basis van de scores kan geen direct oordeel worden gegeven over
de kwaliteit van het uitvoerende brandweerwerk.
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De toets is ook geen wetenschappelijk onderzoek of inspectierapport en het is bovendien
een momentopname.
Het geeft de regio echter wel een goede indruk van de kwaliteit van de brandweerzorg en
de uitkomsten kunnen daarom goed gebruikt worden bij het opbouwen van één
brandweerorganisatie in Drenthe onder gezamenlijke verantwoordelijkheid via het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.
Hoofdconclusies
Wij nemen er met tevredenheid kennis van, dat de brandweerzorg in Drenthe op orde
blijkt te zijn. De uitkomsten vormen een goede basis om de regionalisering op een
evenwichtige wijze te laten plaatsvinden. Algehele conclusies zijn:
 Er is geen sprake van achterstallig onderhoud of verborgen gebreken die een
belemmering vormen om de regionalisering betrouwbaar en transparant vorm te
geven;
 Alle gemeenten en HVD Drenthe scoren op de 48 kwaliteitscriteria gemiddeld een
voldoende (56% - 74%);
 Geen van gemeenten en HVD Drenthe scoort op álle criteria voldoende;
 Als de 48 criteria worden geclusterd naar de drie hoofdgebieden, dan is er één
gemeente, die op één van de hoofdgebieden net geen voldoende scoort. Hierbij
geldt dat die gemeente, met beperkte inspanning, de score kan verhogen naar
voldoende. Hiervoor heeft deze gemeente overigens ook al stappen gezet;
 De resultaten van de gemeenten die samen een district vormen, liggen dicht bij
elkaar;
 Hoe langer districten reeds samenwerken, hoe meer de onderlinge resultaten
gelijkluidend zijn, maar ook hoe hoger de scores;
Nadere duiding per hoofdgebied
Op het onderdeel risicobeheersing wordt tussen de 50% en 75% gescoord. De HVD en
nagenoeg alle gemeenten scoren voldoende, één gemeente nog net niet. Hierin zijn, zoals
reeds opgemerkt, reeds acties in gang gezet. Alle organisaties scoren voldoende op
incidentbeheersing (59% - 73%). In de bedrijfsvoering tenslotte wordt een voldoende tot
ruim voldoende gescoord (57% tot 79%). Hier is duidelijk te zien dat gemeenten die
reeds langer samenwerken in een district niet alleen nagenoeg dezelfde score hebben,
maar ook hoger scoren.
Verbeter- en aandachtspunten
Zoals aangegeven wordt niet op alle 48 criteria even hoog gescoord. Geen organisatie
functioneert 100%, dus volgen uit elk onderzoek verbeterpunten, zo ook uit deze
kwaliteitstoets. Het onderzoeksbureau raadt de regio aan, afspraken te maken over het
evalueren van uitrukken. Er wordt in de praktijk wel geëvalueerd, maar niet vastgelegd is
wanneer dit wel of niet gebeurt. Ook wordt aangeraden de uitkomsten hiervan te delen
met de korpsleden. Tenslotte adviseert men de voorlichtingsactiviteiten die worden
ondernomen in het kader van brandveilig meer regionaal te coördineren. Nu gebeurt dit
nog per gemeente.
Naast deze verbeterpunten, wordt aanbevolen om regionaal te discussiëren over het
beoordelen van oefeningen door middel van kwalitatieve oefenkaarten, het beschrijven
van repressieve functies en het laten vaststellen van bestaand regionaal risicobeleid
inzake fysieke en externe veiligheid. Daarnaast geldt op een aantal onderdelen dat beleid
moet worden vastgelegd of geactualiseerd.

pagina
3/3

Aanbevelingen
Het onderzoeksbureau doet een aantal aanbevelingen, op basis waarvan het algemeen
bestuur de komende bestuursvergadering(en) besluiten zal nemen ten behoeve van de
opbouw van de Drentse brandweer.
Zo zal er worden gesproken over het vaststellen van een instapniveau voor de
gezamenlijke brandweerorganisatie en zal een ambitieniveau met bijbehorend tijdspad
moeten worden bepaald. Tenslotte zal de projectorganisatie de aangedragen verbeter- en
aandachtspunten mee moeten nemen bij de vorming van de nieuwe organisatie.
Vervolg
De uitkomst van deze kwaliteitstoets vormt derhalve één van de pijlers voor de op te
richten Drenthe brandweerorganisatie. Het is nu aan de bestuurders van de
Veiligheidsregio Drenthe te bepalen welk kwaliteitsniveau als uitgangspunt wordt
benoemd voor de nieuwe organisatie, het zogenaamde instapniveau. Het kan derhalve zo
zijn dat hier en daar een eenmalige investering moet plaatsvinden om hieraan te kunnen
voldoen. Het is van groot belang dat sprake is van een gezamenlijk en goed fundament
voor de opbouw van een nieuwe organisatie. Dit vergt zorgvuldige en grondige
afstemming voor aanvang van de samenwerking om verschil van mening en onmin
gaande het proces te voorkomen. Op 19 december spreken de bestuurders van de
Veiligheidsregio hierover.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en voor eventuele vragen kunt u
terecht bij ons bestuur, via onze secretaris, mw. S.C.H. Ritsema, 0592 366727 of
s.ritsema@assen.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen bestuur
van de Veiligheidsregio Drenthe,

K.S. Heldoorn
voorzitter

S.C.H. Ritsema
secretaris

