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Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

werkgroep brandveilig leven, functioneel gebied risicobeheersing, 
communicatie, financiën.  

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Kennisnemen van 

het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018.  

 
Inleiding 

In het beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018 is als streven opgenomen: minder incidenten, minder 
slachtoffers en minder schade. Om dit te bereiken stimuleert Brandweer Fryslân brandveilig gedrag en 
zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen door hen bewust te maken van hun eigen 
verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid; brandveilig leven. In 2014 is – in 
afstemming/samenwerking met diverse ketenpartners – een start gemaakt met de uitrol van regio-brede 
brandveilig leven-activiteiten. Deze activiteiten zijn in 2015 en 2016 verder uitgebouwd.  
 
In voorliggend uitvoeringsprogramma is uitgewerkt op welke wijze Brandweer Fryslân in de periode 2017-
2018 invulling wil geven aan brandveilig leven-activiteiten. De scope van dit uitvoeringsprogramma wordt 
bepaald door de in 2014 ingezette regionale koers en de aanbevelingen ten aanzien van de in te zetten 
brandveilig leven-maatregelen zoals opgenomen in de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’ 
(vastgesteld op 16 november 2016). Bij de vaststelling van voornoemde rapportage heeft uw 
Bestuurscommissie aangeven de huidige theoretische prestatie van Brandweer Fryslân ten aanzien van 
de opkomsttijden acceptabel te achten mits een extra/blijvende prestatie wordt geleverd op andere 
vlakken dan de repressieve opkomsttijd om zo het niveau van brandveiligheid positief te beïnvloeden, 
waaronder brandveilig leven.  
 
Voorliggend uitvoeringsprogramma is gebaseerd op een beschikbare uitvoeringscapaciteit van 6,5 fte; 4 
fte bestaande uitvoeringscapaciteit + 2,5 fte structureel extra in te zetten uitvoeringscapaciteit (zie besluit 
Bestuurscommissie Veiligheid d.d. 16 november 2016 en financieel kaderbrief 2018-2021). Het uitvoeren 
van woningchecks in de 18 minuten-plus gebieden (activiteit 9 in bijgevoegd uitvoeringsprogramma) 
wordt als een separaat project opgepakt. Hiervoor is via de reserve kwaliteitsverbetering incidenteel         
€ 157.000 beschikbaar.  
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Kernboodschap 

Met de inzet op brandveilig leven wil de brandweer – in nauwe afstemming/samenwerking met diverse 
ketenpartners – burgers, bedrijven en instellingen bewuster maken van de risico’s van brand en hun 
gedrag brandveiliger maken met als doel: 
 

- brand voorkomen; 
- brand snel ontdekken (door het installeren van rookmelders); 
- verspreiding van brand vertragen; 
- weten wat te doen bij brand.  

 

 
Consequenties 

De in het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 voorgestelde activiteiten dragen bij aan het 
voorkomen van brand, tijdswinst door snellere ontdekking van brand en daarmee een snellere inzet van 
de brandweer ter plaatse en leren mensen daarnaast hoe te handelen in geval van brand. Het niveau van 
brandveiligheid wordt door middel van brandveilig leven-activiteiten positief beïnvloed. 
 

 
Communicatie 

Het cluster communicatie is structureel vertegenwoordigd binnen de werkgroep brandveilig leven, via 
verschillende communicatiestructuren en kanalen wordt gecommuniceerd over (de activiteiten binnen) het 
uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018.  
 
 


