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Inleiding
In het regionaal risicoprofiel staat in de matrix van risico's ook het risico Incidenten met verwarde
personen.
Dit is opgenomen in categorie D, hetgeen wil zeggen: Onwaarschijnlijk, met beperkte impact.
Inderdaad is bij zo'n gebeurtenis de impact, hoewel soms ernstig, meestal lokaal en beperkt.
Wat wij niet begrijpen is de kwalificatie Onwaarschijnlijk. Terwijl, helaas, het aantal incidenten
met verwarde personen toeneemt. Het is dus helemaal niet zo onwaarschijnlijk dat zoiets ook hier
gebeurt.
1.

Hoe moeten we dit duiden?

antwoord

Categorie D loopt voor de horizontale as ‘waarschijnlijkheid van het incident’ van zeer
onwaarschijnlijk tot mogelijk. Een incident met een persoon met verward gedrag staat
daarbij het dichtst bij de kwalificatie ‘mogelijk’. Dus het heeft niet de kwalificatie van
‘onwaarschijnlijk’ maar de kwalificatie ‘mogelijk’. In de verdere toelichting staat ook
opgenomen dat het klopt wat u aangeeft. Namelijk dat incidenten met personen met
verward gedrag steeds meer voor komen in de regio.

In het meerjarenbeleidsplan staat op blz. 31 het project Brandweer 360 beschreven. Zeer terecht
legt men veel nadruk op een toekomstbestendige brandweer door de ontwikkelingen in de
samenleving, nieuwe risico's, het afnemend aantal vrijwilligers e.d. In 2023 heerst er, zo lezen wij
in het rode kader, een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin
voorkómen centraal staat en brandweerzorg gezien wordt als méér dan voertuigen en
opkomsttijden.
2.

Is er, naast deze focus op meer preventie en een nieuwe denkwijze over brandweer,
ook een blijvende en voldoende aandacht en inzet voor de gewone klassieke
brandweertaak? Hoewel we ervan uitgaan dat het antwoord uiteraard ja zal luiden,
lijkt het ons goed hier duidelijk over te zijn.

Antwoord

Het programma Brandweer 360 richt zich ook zeker op de klassieke brandweertaak. Het
is een mooie gedachte dat we alles kunnen voorkomen door preventie, maar helaas zal
de praktijk anders zijn. Er zal altijd een restrisico blijven. De brandweer zal zich blijven
voorbereiden op hulp bij dit soort bekende, maar ook nieuwere incidenten, maar wel
anders dan dat we dat nu doen. De brandweerorganisatie ontwikkelt zich naar een
flexibelere en risicogerichte organisatie. Overigens is de verwachting dat de klassieke
brandweertaak

zal

gaan

veranderen.

Door

verkeersveiligheidverhogende

en

technologische ontwikkelingen (zelfrijdende auto’s) zal bijvoorbeeld het aantal
brandweerinzetten bij beknelling in voertuigen afnemen. Daartegenover staat dan weer
een toename van het aantal tilassistenties ambulance door langer thuiswonende
mensen. Dat zijn diverse taken, die ook andere eisen stellen aan de medewerkers. Door
de diverse risico’s (in het ene gebied gebeuren nu eenmaal minder en/of andere
incidenten dan in een ander gebied) is meer variatie mogelijk in opkomsttijden en soort
brandweervoertuig.
3.

Hoe ziet men in dat verband het terecht gesignaleerde probleem met het vinden van
genoeg vrijwilligers in de toekomst? Zijn daar al gedachten over of nog niet? Of gaan
we toe naar een beroepsbrandweer, net zoals met de ambulance?

Antwoord

We hopen en het doel is om zoveel mogelijk “vrijwillige burgers” vanuit de
maatschappij te betrekken bij de hulpverlening. Met het huidige stelsel maken we het
voor een grote groep mensen moeilijk en onaantrekkelijk door hoge fysieke keurings- en
tijdrovende opleidingseisen. Terwijl door de vergrijzing van de maatschappij het aantal
mensen dat kan voldoen aan deze eisen steeds kleiner wordt. We denken dat door te
variëren in taakstelling (niet alle medewerkers hoeven alles te kunnen) er meer mensen
te

werven

en

op

te

leiden

zijn

voor

een

rol

in

de

hulpverlenings-

cq

brandweerorganisatie. De uiteindelijke brandweerhulp zal wellicht meer dan nu een
combinatie worden van snelle vrijwilligers in de buurt, aangevuld met een gegarandeerd
parate eenheid van iets verder weg. De oplossing wordt gezocht in een combinatie van
burgerhulpverleners, vrijwilligers en beroepspersoneel.
Of de antwoorden op bovenstaande twee vragen de juiste richting is, wordt momenteel
uitgewerkt in het project Fase 1. Hier zal in een pilot gebied met 9 betrokken
brandweerposten onderzocht worden welke combinatie van de diverse
oplossingsrichtingen haalbaar en toekomstbestendig is. Deze oplossingen zullen aan het
algemeen bestuur als verantwoordelijke voor de regionale brandweerzorg worden
voorgelegd.

