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Bestuursvoorstel

Onderwerp Toename adviesverzoeken risicobeheersing

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om voor optie 3b 

(structurele uitbreiding formatie) te kiezen, aangevuld met een 

nader onderzoek naar een combinatie van varianten 1 en 2 

(parallel traject)

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen 1. Presentatie Risicobeheersing toename 

adviesverzoeken

1. Samenvatting

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vervult verschillende veiligheidsadviestaken. Zo worden 

bouwplannen en gebruiksmeldingen beoordeeld op brandveiligheid en getoetst aan geldende 

wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit. Ook worden veiligheidsadviezen uitgebracht ten 

aanzien van vergunningaanvragen en -meldingen van Brzo- en Bevi-bedrijven en worden 

veiligheidsrapportages (VR) van Brzo-bedrijven op de voor VRZ van belang zijnde punten 

beoordeeld, met name de informatie voor de rampenbestrijding en het 

bedrijfsbrandweerrapport. 

Het aantal veiligheidsadviezen dat de afgelopen jaren op verzoek van de gemeenten door de 

VRZ (afdeling Risicobeheersing) is uitgebracht neemt toe. Deze toename is onder andere het 

gevolg van een aantrekkende economie (intensivering bouw en industrie) en een toenemende 

complexiteit van risicobeheersing.

Dit vormt vanwege de beperkt beschikbare personele capaciteit (mede het gevolg van een 

krimp in formatie van 10 fte sinds 2013) een risico voor de overige uit te voeren preventietaken. 

De toename in het aantal adviesverzoeken maakt het treffen van maatregelen, gelet op de 

consequenties, inmiddels noodzakelijk. Wanneer deze situatie niet wordt aangepakt is de kans 

aanwezig dat het veiligheidsadvies vanuit VRZ geen onderdeel meer uitmaakt van de te 

verlenen vergunning. Dit heeft tot gevolg dat een bedrijf of instelling minder aandacht zal 

hebben voor de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, waardoor de veiligheid (in preventieve 

én repressieve zin) in het geding kan komen.

Naast bovengenoemde oorzaken zijn er ook enkele ontwikkelingen die nu maar ook in de 

toekomst invloed hebben op het groter worden van het capaciteitsprobleem binnen 

risicobeheersing. In de eerste plaats gaat het hierbij om een toename aan repressieve 

werkzaamheden (0,5 tot 1,0 fte), onder andere deelname aan de dagdienst, als gevolg van een 

afname van overdag beschikbare brandweervrijwilligers. In de tweede plaats gaat het om een 

kwaliteitsslag binnen het vakgebied risicobeheersing als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving 

(o.a. de Omgevingswet).

De afgelopen periode hebben meerdere ambtelijke overleggen met de afdelingshoofden V&H 

van de gemeenten en met de leden van het BAO plaatsgevonden over de toename van het 

aantal adviesverzoeken. De problematiek wordt grotendeels herkend, echter over mogelijke 

oplossingen is men nog verdeeld. 
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Het is mogelijk om de processen en werkwijze ten aanzien van risicobeheersing efficiënter in te 

richten via digitalisering en het creëren van eenduidigheid in werkwijze. Deze implementatie 

vergt beschikbaar budget (circa € 50.000 per jaar). De verwachting is dat hiermee de extra 

repressieve taken (0,5 tot 1,0 fte kunnen worden gecompenseerd).

Daarnaast zijn 3 oplossingsvarianten uitgewerkt, hoe om te gaan met de extra 

advieswerkzaamheden:

1. Keuzes maken in de taakuitvoering;

2. Betaling per gemeente voor meerwerk;

3. Uitbreiding van de formatie.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd een besluit te nemen over de voorgestelde 

oplossingsvarianten. De (financiële) consequenties van deze keuzes zijn in onderstaande tabel 

nader uitgewerkt.

Allesoverziend wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om voor optie 3b (structurele 

uitbreiding formatie) te kiezen, aangevuld met een nader onderzoek naar een combinatie van 

varianten 1 en 2 (parallel traject).

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

De Veiligheidsregio heeft op grond van artikel 10 en 25 van de Wvr als taak het voorkomen, 

beperken van brand en het beperken van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan 

bij brand. Daarnaast heeft zij een adviestaak aan andere overheden en organisaties op het 

gebied van brandpreventie.

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Zie tabel consequenties en bijlage 1 voor financiële 

onderbouwing oplossingsvarianten 3A en 3B.



Algemeen Bestuur

20-12-2018

Agendapunt: 5a

Pagina 3 van 3

Dekking uit Financiën gemeenten 

4. Consequenties

Operationele consequenties  Normalisatie werkdruk medewerkers.

 Risico op afname beschikbaarheid relevante 

objectinformatie voor repressie, bij keuze voor 

oplossingsvariant 1 of 2.

Consequenties voor 

gemeenten

Zie tabel consequenties

5. Communicatie

Geen bijzonderheden.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing.

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Geadviseerd wordt om 2 fte’s tijdelijk (maximaal 2 jaar) aan te 

nemen, onderzoek de mogelijkheden of detachering vanuit 

gemeenten hiervoor mogelijk is. Tegelijkertijd een onderzoek 

op te starten naar de mogelijkheden om met de beschikbare 

huidige capaciteit het takenpakket binnen de wet uit te 

voeren. Dit laat optie 2 nog open als mogelijke optie.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Voor korte termijn optie 3a (tijdelijke inhuur) door te kijken 

naar detachering vanuit gemeenten. Voor langere termijn 

optie 2 (onderzoeken naar invulling van een vorm van PxQ).
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