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A.

Brief Ministerie Justitie en Veiligheid ontwikkelingen brandweer

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van de verzamelbrief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake
diverse brandweeronderwerpen.

Toelichting
In de bijlage treft u ter informatie de verzamelbrief inzake diverse brandweeronderwerpen aan,
die de minister van Justitie en Veiligheid op 15 oktober jl. aangeboden heeft aan de Tweede
Kamer. De brief gaat in op diverse onderwerpen zoals de toekomst van de vrijwillige brandweer
(incl. rechtspositie), het programma RemBrand (incl. gebiedsgerichte opkomsttijden), Uitruk op
maat en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
Verder zijn hieronder de toezeggingen opgenomen die de minister van JenV in het Algemeen
Overleg Brandweer van 17 oktober jl. heeft gedaan:


De Minister van JenV heeft de Tweede Kamer toegezegd in week 42 nog het belang van een
fijnmazig netwerk (van brandweervrijwilligers) en het rapport van Berenschot uit 2011
onder de aandacht van de Denktank differentiatie brandweertaken te brengen.



De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd om in de brief over de uitkomsten van de
Denktank ook inzichten uit het buitenland mee te nemen en in te gaan op het inzetten van
wervingscampagnes.



De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer periodiek te informeren over de
ontwikkelingen/voortgang van de bestuurlijke commissie toekomst brandweer van het
Veiligheidsberaad.



De Minister heeft toegezegd dat de Tweede Kamer voor het AO Nationale Veiligheid en
Crisisbeheersing van 14 november 2019 (schriftelijk) wordt geïnformeerd over de
(problematiek rondom) communicatiesystemen in de grensregio’s en de eventuele
tussenoplossingen.



De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over
de voortgang van het Programma vrijwilligheid.
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Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Niet van toepassing.
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