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Agendapunt 5 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Brandweer NW, P&O, Financiën, Communicatie 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De verordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen 
2. Na vaststelling bekendheid te geven aan dit besluit door plaatsing op de website van de 

Veiligheidsregio 

 
Inleiding 

In Nederland beschikt de brandweer over circa 150 jeugdkorpsen en ongeveer 3500 jeugdleden die 
verbonden zijn aan lokale brandweerposten. De jeugdbrandweer werkt bevorderend op het gebied van 
werving en selectie van nieuwe brandweerlieden, creëert een brede betrokkenheid van jeugd in een 
verscheidenheid van thema’s, waaronder Brandveilig leven, en geeft een positieve uitstraling van de 
brandweer in de lokale maatschappij. Binnen Friesland is er momenteel één Jeugdbrandweer die in de 
startblokken staat; post Franeker in afdeling Noordwest. 
 
De vrijwillige brandweer binnen Friesland heeft uitdagingen op het gebied van aanwas. Brandweer 
Fryslân verwacht een uitstroom van repressieve medewerkers vanwege de leeftijd. Hiervoor is al rekening 
gehouden met het budget om nieuwe medewerkers te kunnen opleiden.  
 
De brandweer kan zich met een jeugdbrandweer zichtbaar profileren in de maatschappij en 
betrokkenheid genereren. Het vaststellen van voorliggende Verordening is de formele borging van de 
jeugdbrandweer in Friesland. 
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Beoogd effect 

Verhoging van de verbinding en zichtbaarheid van Brandweer Fryslân in de maatschappij. 

 
Argumenten 

1.1 Een goede verbinding van het onderdeel jeugdbrandweer binnen de Veiligheidsregio is bevorderlijk 
voor de ontwikkeling van jeugdleden.  
De jeugdbrandweer onderbrengen bij de gemeenschappelijke regeling is de meest vergaande 
vorm om de verbinding tussen jeugdbrandweer en Veiligheidsregio vorm te geven. Het RBC op 30 
september 2013 stemde in met het advies van Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) om te werken 
met een verordening. 

1.2 Met de jeugdbrandweer wordt een kweekvijver gemaakt voor nieuwe brandweerlieden. 
Jeugdleden zijn enthousiast en kwalitatief hoogwaardige aspiranten wanneer ze doorstromen naar 
de ‘volwassen’ brandweer.  

1.3 Het brandweer–merk wordt zichtbaarder binnen de lokale gemeenschap. 
Jeugdleden kunnen een rol van betekenis hebben bij veiligheidsvraagstukken in de lokale 
maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan Brandveilig Leven en aanwezigheid op lokale markten en 
initiatieven. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 De Veiligheidsregio Fryslân wordt verantwoordelijk voor leden tot en met 18 jaar. 
Alle leden zijn verzekerd en een gedegen Huishoudelijk reglement borgt de goede zorg voor onze 
leden. 

1.2 Indien meerdere individuele posten een jeugdbrandweer willen starten, wegens succes van het 
concept, komen we niet uit met het actuele budget. 
Dit ondervangen we door het uitgangspunt van maximaal vier jeugdbrandweren te kunnen 
organiseren in Friesland, één per afdeling. 

 

 
Financiële consequenties 

- De jeugdbrandweer wordt op vrijwillige basis georganiseerd.  
- Voor ondersteuning van de jeugdbrandweer is €12.000 structureel per jaar gebudgetteerd 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling wordt bekendheid gegeven aan dit besluit door plaatsing op de website van de 
Veiligheidsregio. Het huishoudelijk reglement en het organisatieplan zal door de regionaal commandant 
worden vastgesteld.  

 
Communicatie 

Het vaststellen van de Verordening is de formele borging van de jeugdbrandweer in Friesland. De al in 
gang gezette ontwikkeling van de jeugdbrandweer zal verder uitgevoerd worden. Afdeling communicatie 
is hier sterk bij betrokken. 
 
Besluit :  
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 niet vastgesteld 

 
 ongewijzigd vastgesteld 

 
 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


