VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR
Vergaderdatum:

16 december 2020

Agendapunt nr:

12

Kenmerk:

Voorstel001078

Status:

ter instemming

Opsteller:

Niels Poorthuis

Namens:

Fred Heerink

Route

Vergadering d.d.

besluitvorming

Bijlage(n):

Dagelijks bestuur

25 november 2020

-

Onderwerp
Verlengen proef brandweerchauffeur.

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor in te stemmen met het verlengen van de proef met de
inzet van de functie brandweerchauffeur/voertuigbediener zonder de gebruikelijke
koppeling met de functie manschap of bevelvoerder, tot 1 september 2021. Na 1
september de werkwijze voortzetten en na afronding evaluatie een besluit te nemen over
het voortzetten of stopzetten van de werkwijze.

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
Op 27 maart 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een proef - voor de duur
van twee jaar - met de inzet van de functie brandweerchauffeur/voertuigbediener zonder
de gebruikelijke koppeling met de functie manschap of bevelvoerder. De einddatum is op
basis hiervan 27 maart 2021.
Door de Corona-maatregelen werken meer mensen thuis en is de paraatheid vermoedelijk
groter geweest dan gebruikelijk. Daarom zijn in deze periode minder gegevens verzameld
en wordt voorgesteld de proef te verlengen tot 1 september 2021. Hiermee is de
zomerperiode (2021), vaak moeilijk qua paraatheid, ook betrokken bij de proef. Na 1
september wordt een evaluatie opgesteld waarmee een eventueel vervolg van de
werkwijze kan worden beargumenteerd. Het advies is de werkwijze voort te zetten na 1
september en na afronding evaluatie een besluit te nemen over het voortzetten of
stopzetten van de werkwijze.
Tijdens de uitvoering van de proef bleken meer veiligheidsregio’s behoefte te hebben aan
dezelfde proef als in Drenthe gestart is. Daarop is met de Veiligheidsregio’s Midden- en
West-Brabant, Zeeland en Zuid- Holland Zuid een gezamenlijke dataverzameling gestart.
Hierdoor worden er binnen de beschikbare tijd meer gegevens verzameld wat de
onderbouwing van de proef vergroot.
Doel van de proef is het nagaan of deze werkwijze op een verantwoorde en effectieve
manier de paraatheid kan ondersteunen. In Drenthe zijn op dit moment drie
brandweerchauffeurs die meedoen aan de proef en de eerste ervaringen zijn positief.

Argumenten
Betere onderbouwing
Door de proef te verlengen worden meer gegevens verzameld waardoor de proef een
betere onderbouwing krijgt.

Uitvoering
Na afronding van de proef op 1 september 2021 wordt een evaluatierapport opgesteld en
aangeboden aan het algemeen bestuur.

