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Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
Kennis te nemen van het projectvoorstel Ontwikkeling visie Brandweerzorg in 2030.

Toelichting voorstel
Tijdens de bestuurlijke themabijeenkomst Brandweerzorg en Omgevingswet in december 2019 heeft
regionaal commandant Roelf Knoop een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de
brandweerzorg en heeft hij geschetst welke invloed deze kunnen hebben op de organisatie van de
brandweerzorg in Groningen. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere de veranderende
rechtspositie van brandweervrijwilligers, de beschikbaarheid van vrijwilligers, de onder druk staande
paraatheid en de flexibilisering van de beroepsbrandweer. Bij het bestuur ontstond de behoefte om
over deze thema’s in beslotenheid en met voldoende tijd zorgvuldig de discussie te voeren en hierbij
ook het thema bluswatervoorziening te bespreken.
Portefeuillehouder Brandweerzorg Jaap Kuin heeft op de bijeenkomst de opdracht aan VRG toegelicht
om in de aanloop naar 2030 een gedragen visie op de brandweerzorg in Groningen te ontwikkelen,
onder andere door aan het bestuur verschillende scenario’s voor te leggen om daar te komen.
Hiervoor is inmiddels een project ingericht, met een stuurgroep waarin drie AB-leden (Jaap Kuin, Ard
van der Tuuk en Adriaan Hoogendoorn), de directie VRG en de voorzitter van de OR hebben
plaatsgenomen.
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse die gepland staat voor 29 en 30 oktober 2020 moet een integraal
overzicht worden gegeven van de effecten van landelijke ontwikkelingen op de brandweerzorg, van
de mogelijke richtingen om de brandweerzorg op een goed niveau te blijven organiseren, en van de
verbinding tussen het project toekomstvisie en andere keuzes in de begroting van VRG. In het gesprek
hierover wil het bestuur een eerste aanzet geven tot visievorming over de brandweerzorg.
Het projectvoorstel voor de ontwikkeling van de visie Brandweerzorg in 2030 is ter informatie
bijgevoegd.
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Een onzekere factor bij de uitvoering van het project is de nog onbekende uitkomst van het landelijke
traject van de taakdifferentiatie. De Denktank Taakdifferentiatie van het Veiligheidsberaad heeft een
denkrichting geformuleerd om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers bij de brandweer. Dit onderscheid is nodig omdat elementen in de
rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd lijken te zijn met de Europese deeltijdrichtlijn.
Momenteel wordt onderzocht welke consequenties deze denkrichting voor de veiligheidsregio’s
heeft.
Het kan gebeuren dat VRG van het plan voor de visieontwikkeling moet afwijken omdat de
taakdifferentiatie de gedachtevorming over de inrichting van de brandweerzorg in Groningen in een
andere richting duwt. Besluitvorming over de taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad is voorzien
voor eind dit jaar, maar kan pas plaatsvinden nadat de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s
zijn geconsulteerd.
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