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RIB brandweercijfers

Geachte Raad,

Opkomst- en uitrukcijfers 2018

De brandweer heeft de cijfers over het jaar 2018 gepubliceerd. De post BeeselReuver is een kleinere post met een beperkt aantal uitrukken.

ln 2018 rukte onze brandweer voor 63 incidenten uit. Bij 38 incidenten, dat is 60 %
van het totaal aantal incidenten, gebeurde dit binnen de norm. Gemiddeld was de
uitruktijd 4:39 minuten.

De brandweer is in 2018 6 keer uitgerukt voor een brand in een gebouw. De
gemiddelde opkomsttijd was 10:05 minuten. ln 4 gevallen was de opkomsttijd buiten
de norm.
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Daarnaast brengt de brandweer verslag uit over het aantal buitendienststellingen van
de post. ln 20í8 was de brandweer 16,52o/o buitendienst tijdens kantooruren. Tijdens
avond-, nacht- en weekenduren was dil2,97 o/o vàí1de tijd.
Dat betekent dat de post de meldkamer vooraf laat weten dat de post wegens
onderbezetting niet kan uitrukken. Omliggende posten vangen de buitendienststelling
op, net zoals ze dat doen als de betreffende post al een uitruk heeft en er een nieuwe
melding komt.
Toelichting

Door woon-werkafstanden en andere keuzes in bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding staat
de paraatheid van de brandweer onder druk. Dat is niet alleen in onze gemeente het
geval. Deze problematiek speelt landelijk.

De paraatheid van de brandweer heeft de volle aandacht van het bestuur van de
Veiligheidsregio. Er is een commissie paraatheid ingesteld. Deze commissie heeft
vorige week advies uitgebracht over mogelijke manieren waarop de paraatheid van de
brandweer op korte termijn verbeterd kan worden.

Er is hierover een informatiebrief naar u gestuurd. Deze heeft u via de griffier
inmiddels ontvangen. Daarnaast nodigt de Veiligheidsregio Limburg-Noord u uit voor
een informatiebijeenkomst op 15 april a.s. in de brandweerkazerne van Weert of op 16
april a.s. in de brandweerkazerne van Venlo.

Wij hopen dat u allen van deze uitnodiging gebruik maakt.
Uw feedback en uiteraard de feedback van het personeel verwerkt het bestuur in zijn
voorstel. ln juli 2019 neemt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio LimburgNoord een definitief besluit over de voorstellen om de paraatheid van de brandweer te

verbeteren.
Tegelijkertijd laat het bestuur onderzoek doen naar de mogelijke maatregelen om de
paraatheid ook op langere termijn te verbeteren.

Wij informeren u over ontwikkelingen op dit gebied.

Met vriendelijke groet,
eester en wethouders van Beesel,

drs.

Janssen

dr. P. Dassen-Housen
burgemeester
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Uitru

2018

De uitruktijd is de tijd tussen het alarmeren van de brandweer door de meldkamer en het tijdstip dat
het eerste voertuig de kazerne verlaat naar het brandadres. ln onderstaande overzichten gaat het om
een gemiddelde van alle uitrukken (prio 1). De basis is GMS (invoering door de meldkamer) en
statusplotting van de tijden (handeling door de uitgerukte post).
Gemiddelde uitruktijd bij incidenten Prio 1 in het jaar 2018.
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Gemiddelde opkomsttijd bij incidenten prio 1, brand in een qebouw in uw gemeente (maatgevende
incidenten). Overige (prio 1-) meldingen zijn hierin dus niet meegenomen. Het voertuig dat het eerste
ter plaatse is wordt meegeteld. Dit kan een tankautospuit (TS) of Snel lnterventievoertuig (Sl) zijn. ln
het kader van operationele grenzen kan dit voertuig ook van verschillende posten afkomstig zijn,
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Waarvan: 1x Sl (opkomsttijd 09:32)en 5 x TS (opkomsttijd 10:13 gemiddeld).
ln uw gemeente zijn dit in 2018 de posten Roermond (2x waarvan 1 x Sl), Beesel (4x)
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Buitendienststell
Uitgangspunt - om de paraatheid te borgen - is om zoveel mogelijk voorafgaand een post buitendienst te
melden als dat aan de orde is. Onderstaand overzicht geeft de percentages weer dat een post
daadwerkelijk buitendienst was gemeld bij de meldkamer (tot en met 31-12-2018). Het adequaat
buitendienst melden is belangrijk. Op deze wijze kan door de organisatie voorafgaand worden ingespeeld
op de beschikbaarheid van onze medewerkers/vrijwilligers en de paraatheid binnen de gehele regio.
Se/ecÍr'e:

Percentage buitendienst van de uren op werkdagen 08:00 uur tot 17:00 uur. Voor de 1" TS.
Percentage buitendienst van de uren op avond, nacht en weekenden I feestdagen. Voor de le TS

Avond

Ka trlt.}rrf tl lP tt

2016
Reuver

!,o3Yo

2Ar7

2018

10,50%

1t6,5?%

/

Nac,ht

2Ct6
0,13%

I Weeker-rd
2At7
1,95%

2018
2,97/o

2

