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Onderwerp  

Jaarbericht operationele prestaties Brandweer en Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2019. 

 

Kennisnemen van 

Het “Jaarbericht operationele prestaties Brandweer en Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2019”. 

 

Inleiding 

In het Jaarbericht 2019 geeft de brandweer de belangrijkste prestaties van 2019 weer en schetst 

enkele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligheid en paraatheid. De brandweer 

presenteert opkomstcijfers, regionaal en per gemeente, en regionale gegevens over het aantal 

branden, hulpverleningen en loze meldingen.  

 

Voor het opkomstpercentage werd tot nu toe een percentage van het aantal malen dat de brandweer 

binnen de wettelijke opkomstnormen ter plaatse was gehanteerd: de zogenoemde zorgnorm. Met het 

vaststellen van het ‘Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg’ heeft het Algemeen Bestuur normen voor 

opkomsttijden vastgesteld voor specifieke objecten en bepaalde gebieden, gebaseerd op risico’s en 

eventueel te nemen extra maatregelen bij overschrijding van de normen. Met deze zorgnorm wordt 

conform de wettelijke ruimte gefundeerd afgeweken van de normen voor opkomsttijden zoals in het 

Besluit veiligheidsregio’s is beschreven.  

 

Aansluitend hierop is in het Jaarbericht een nieuwe vorm van rapportage toegepast, die aansluit op de 

systematiek van het ‘Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg’. De zorgnorm voor de regio als geheel 

komt daarmee op 70%.  

Ook worden aantallen weergegeven op het gebied van risicobeheersing zoals voorlichting, controles 

en adviezen voor onder andere bouwen en evenementen.  

 

Ambulancezorg  

De Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) biedt informatie over het aantal (declarabele) ritten, 

meldingen, meldtijden, aanrijtijden en responstijden en het aantal spoedritten binnen de tijdsnorm. Ook 

in 2019 was een stijging van het aantal ritten waar te nemen. Dit komt vooral door de ritten waarbij wel 

hulp wordt geboden, maar die niet leiden tot vervoer naar een zorginstelling. Met de ontwikkelingen 

rondom zorgcoördinatie hoopt de AZGZ hier nog meer inzicht in te krijgen, om zo ook voor deze 
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categorie de beste zorg te kunnen ontwikkelen. Verder heeft de verhuizing van de meldkamer een 

grote rol gespeeld in 2019. 

 

Kernboodschap 

- Informeren over de prestaties over 2019 van de brandweer en ambulancezorg.  

- Inzicht bieden in de actuele ontwikkelingen op het gebied van de fysieke veiligheid.  

 

 

Consequenties 

Niet van toepassing op dit voorstel. 

 

Financiën 

Niet van toepassing op dit voorstel. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing op dit voorstel. 

 

Vervolg 

Niet van toepassing op dit voorstel. 

 

Bijlage(n) 

1: Jaarbericht operationele prestaties Brandweer en Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2019. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


