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Het Algemeen Bestuur besluit op basis van het advies van de vergadering van het
Voorstel
Dagelijks Bestuur van 10 september 2010:
1. Het bijgaande continuïteitsplan regionale brandweer vast te stellen. Met daarbij
de volgende uitgangspunten:
a. In de regio 1 operationele fase te hanteren;
b. De daadwerkelijke fase wordt door de regionaal commandant
vastgesteld;
c. Vanaf het moment dat de coördinatie in handen van de regio ligt de
extra gemeentelijke personeelskosten voor kazernering, piket, reisen verblijfskosten en de kostenverrekening met de hoofdwerkgever,
na afloop te verrekenen conform de verrekening van de bijdrage per
inwoner;
d. de brandweertaken aan te wijzen als essentiële taken en akkoord te
gaan met, het binnen de regio, uitlenen van “eigen”
brandweermensen aan buurgemeenten.
2. De afstemming met de medezeggenschap te laten verlopen via de BOR.

Betreft

Continuïteitsplan Grieppandemie RBHM
Het continuïteitsplan van de brandweer is gericht op het continueren van de
brandweerzorg in de gehele regio Hollands Midden. Belangrijke zaken hierin zijn:
a) Afhankelijk van de uitval van de medewerkers zijn 5 fases gedefinieerd die
de relatie weergeven tussen ziekteverzuim, mogelijke maatregelen en
coördinatie en impact op het zorgniveau van de hulpverlening. Het is
wenselijk dat deze fasering voor de hele regio gelijk is en de gemeenten in
gezamenlijkheid optreden. In de fasering is voorzien in een toename van de
coördinatie door de Regionale Brandweer Hollands Midden.
b) Vanaf een bepaald niveau is de crisisorganisatie van de regio bepalend in
de coördinatie en uitvoering. Vanaf dat moment is er geen sprake meer van
burenhulp in de gebruikelijke zin. De regionaal commandant dient het
mandaat te krijgen om, na vaststelling van dit moment door de voorzitter van
de VR, uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen uit het
continuïteitsplan die nodig zijn om het zorgniveau op peil te houden.
c) Vanaf het moment dat er geen sprake meer is van de traditionele burenhulp,
en de coördinatie dus in handen ligt van de crisisorganisatie van de regio
(Fases D en E) zullen er regiobreed extra kosten gemaakt worden. De extra
kosten die gemaakt dienen te worden voor het handhaven en uitvoeren van
de paraatheid zullen na afloop van de pandemie over de gehele regio
verrekend worden conform de verrekening van de bijdrage per inwoner.
Onder de extra kosten worden verstaan de kosten voor:
 Kazernering
 Piket/consignatie
 Reis- en verblijfskosten
 Kostenverrekening met hoofdwerkgevers
d) Voor een verhoging van de beschikbaarheid van de brandweermedewerkers
zal iedere gemeente de uitoefening van de brandweertaken dienen aan te
wijzen als essentiële taken.
e) Voor de vergroting van de beschikbaarheid is het wenselijk om mensen ook
in te kunnen zetten buiten hun eigen gemeente. Aan de commandanten
brandweer dient gevraagd te worden om overleg te voeren met de
hoofdwerkgevers over het beschikbaar stellen van de werknemers voor het
vervullen van de brandweertaken. Ook binnen de gemeentelijke organisatie
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f)

zal men bereid dienen te zijn om medewerkers, die bevoegd en bekwaam
zijn, beschikbaar te stellen voor het op peil houden van een verantwoorde
paraatheid.
Voor een aantal mogelijk te nemen maatregelen (zoals kazernering) dient
afstemming gezocht te worden met de medezeggenschapsorganen. Het zou
wenselijk zijn om hiervoor de BOR te kunnen gebruiken.
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