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2. Toelichting
De paraatheid van de diverse brandweerposten is al jaren tijdens de vakantieperiode in met name
de zomer een punt van zorg.
In het verleden werd dit opgelost door een veelheid van creatieve maatregelen zoals vanuit één
gemeente met meerdere posten uitrukken, incompleet uitrukken, de uitruk door een
buurgemeente laten verzorgen, alarmeren van het hele korps in plaats van alarmeren van een
groep, sneller opschalen enz.
Vanaf de vorming van de Brandweer Hollands Midden zijn een aantal maatregelen getroffen om
het risico tijdens de zomerperiode zoveel mogelijk structureel en verantwoord te verkleinen. Een
belangrijk instrument is het vooraf goed in kaart brengen van de sterkte van de posten tijdens de
zomer, waar dat al mogelijk is middels een web-based paraatheidsysteem. Zo zijn vooraf de
kazernes waar extra maatregelen getroffen moeten worden inzichtelijk en kan de GMK deze
informatie tijdig in haar systemen verwerken. Als de paraatheid er om vraagt zijn een aantal
maatregelen getroffen die eenduidig over de hele regio worden toegepast:
•
bij alle prio-1 meldingen en mogelijk andere risicovolle situaties worden altijd twee posten en
een officier van dienst gealarmeerd. Hiermee is altijd een minimaal noodzakelijke bezetting
van 6 man gegarandeerd;
•
er is altijd een bevelvoerder bij de uitrukkende ploeg;
•
voertuigen kunnen incompleet uitrukken, afhankelijk van de prioriteit van de melding;
•
de minimale bezetting van een voertuig is drie personen;
•
onderlinge bijstand wordt geleverd op basis van de reguliere KazerneVolgordeTabel (KVT).
Onlangs is bovenstaande methodiek, die in 2011 en 2012 ook al is toegepast, geëvalueerd en
verder aangescherpt.
Met deze combinatieregeling wordt voldaan aan artikel 3.1.5 van de Wet Veiligheidsregio’s. Er
wordt met behoud van de veiligheid van het optredende brandweerpersoneel ook in tijden van
personele krapte verantwoorde brandweerzorg geleverd.
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