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Geachte heer Molema,
Bij brief d.d. 24 augustus 2017, door ons ontvangen op 28 augustus 2017, heeft u - met een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) - een verzoek tot het ontvangen van informatie bij ons
ingediend.
U vroeg meer specifiek:
a. het aantal brandweerinzetten, gericht op brandende motorvoertuigen (indien mogelijk
onderscheiden naar type voertuig)
b. gespecificeerd op stad, dorpskern, stadsdeel;
c. een overzicht van branden waarbij sprake (dan wel vermoeden) was van brandstichting;
d. het aantal manuren naar aanleiding van bovenstaande inzetten;
e. gemaakte kosten ten behoeve van de inzetten;
f. kopieën van mutaties dan wel verslagen naar aanleiding van bovenstaande inzetten;
bovenstaande inzetten over het jaar 2016 en de eerste zes maanden van 2017.
Beschikking
Wij hebben besloten aan uw verzoek om openbaarmaking tegemoet te komen en de informatie waarom u
vroeg te verstrekken, althans voor zover wij daarover beschikken.
Gelet op de omvang van uw verzoek en de hoeveelheid stukken die dit zou opleveren (ruim 300 branden),
leveren wij de informatie aan in bijgevoegde spreadsheet. Toezending van alle exemplaren van de
brandrapporten zou niet meer informatie opleveren.
Wij zenden u toe:
bijlage 1:
Excelbestand met betrekking tot inzet bij autobranden in de aangevraagde periode;
bijlage 2:
Vergoedingentabel betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1-1-2016
resp. 1-1-2017
bijlage 3:
Partiële doorverwijzing wob-verzoek naar politie
Toelichting
Meer in het bijzonder ingaand op uw vragen, kunnen wij nog het volgende melden:
Ad a. het aantal brandweerinzetten in genoemde periode vanuit de Veiligheidsregio Groningen (hierna:
VRG) komt totaal uit op 246 (bijlage 1). We wijzen u er hierbij op dat in incidentele gevallen de
Groningse brandweer heeft opgetreden op grondgebied van buurregio’s. Aan de hand van de
plaatsnamen kunt u achterhalen welke gevallen dit betrof.
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Ad b.

Ad c.
Ad d.
Ad e.

onze rapportage aan u voorziet in niet meer dan op plaatsnaam- en straatniveau. Het
oorspronkelijke bestand vermeldt meer exacte adressen, maar gelet op de geldende
privacywetgeving en meer in het bijzonder de artt. 10.1.d resp. 10.2.e van de WOB, hebben wij
besloten deze adresgegevens niet beschikbaar te stellen.
kwalificaties in de sfeer van en onderzoek naar wel of niet (vermoeden van) brandstichting
behoren niet tot taak en verantwoordelijkheid van de VRG, maar van de politie. In het kader van de
beantwoording van die vraag wordt uw verzoek doorgeleid naar de politie (bijlage 3)
wat betreft het aantal manuren per inzet mag uitgegaan worden van de kolommen B en G in
bijgevoegd excel-bestand, te vermenigvuldigen met de bezetting bij een dergelijk incident van 6
medewerkers.
wij beschikken niet over documenten waarin de exacte kosten voor deze inzetten zijn terug te
vinden. Aan de hand van de tabellen die als bijlage 2 zijn meegestuurd, kunt u een globale
schatting maken van de kosten. Hierbij wijzen wij u er op dat deze tabellen uitsluitend vermelden
wat de vrijwilligers ontvangen. Voor de beroepsbrandweer (uitsluitend in gemeente Groningen)
geldt dat de repressieve medewerkers ingeschaald zijn in schaal 5 tm 9 CAR-UWO, afhankelijk van
lengte dienstverband, opleidingsniveau etc. etc.
Als het om onze kosten gaat, dienen de bedragen als in de tabellen en CAR-UWO genoemd, nog
vermeerderd te worden met de werkgeverslasten sociale premies en pensioenpremies.

Voor werknemers in vaste dienst is dat ongeveer 35%. Voor vrijwilligers dragen we alleen
ZVW premies af. Dat bedraagt 5-6%. Voor beide categorieën (vrijwilligers en beroeps)
geldt dat bovendien nog een component kosten opleiding, huisvesting en materieel dient
te worden toegevoegd. Hierover hebben wij geen documenten. Overigens geldt als
uitgangspunt dat standaard aan de repressieve vrijwilligers minimaal een uur-vergoeding
wordt uitgekeerd, ook als de inzet bij een incident eventueel korter heeft geduurd.
Publicatie op website
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op
www.veiligheidsregiogroningen.nl worden geplaatst.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd is genoemd.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen

Wilma J. Mansveld, directeur
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift
indienen, gericht aan het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen t.a.v. team bedrijfsjuristen (voor
postadres: zie briefhoofd). Het bezwaarschrift dient door de indiener te zijn ondertekend en bevat ten
minste zijn of haar naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.

