Vergaderstuk AB20200706-11 - Bijlage A

Regeling jeugdbrandweer VRU
1 Definities
VRU:
Jeugdbrandweer:

Kandidaat-jeugdlid:

het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht, bedoeld in artikel 1.3
van de Gemeenschappelijke regeling VRU.
Het geheel van jeugdleden (hoofd)jeugdleiders en ondersteuners dat
er voor zorgt dat de taak jeugdbrandweer van de VRU, bedoeld in
artikel 5 Organisatieverordening VRU, wordt uitgevoerd.
een jongere die heeft aangegeven te willen deelnemen aan de
jeugdbrandweer.

2 Positie en organisatie jeugdbrandweer
2.1

Positie jeugdbrandweer
1.
2.
3.

2.2

Inrichting organisatie jeugdbrandweer
1.
2.
3.
4.
5.

6.

2.3

De jeugdbrandweer maakt integraal deel uit van de VRU.
De jeugdleden nemen op basis van een lidmaatschapsovereenkomst tussen de VRU en
het jeugdlid deel aan de (activiteiten van de) jeugdbrandweer.
Door het sluiten van de in het vorige lid genoemde overeenkomst zijn zij gehouden aan
de regels en voorwaarden die door of namens het dagelijks bestuur ten aanzien van de
jeugdbrandweer worden gesteld.

De jeugdbrandweer is onderverdeeld in jeugdbrandweerkorpsen.
Elk jeugdbrandweerkorps is gestationeerd op een brandweerpost van de VRU.
Een jeugdbrandweerkorps heeft minimaal 1 jeugdbrandweerploeg.
Een jeugdbrandweerploeg heeft bij het instellen ten minste 6 jeugdleden.
De algemeen directeur kan nadere regels stellen over het aantal
jeugdbrandweerkorpsen, het maximaal aantal jeugdleden in een jeugdbrandweerploeg
en aantal jeugdbrandweerploegen in een jeugdbrandweerkorps.
De algemeen directeur, gehoord de postcommandant, stelt een jeugdbrandweerkorps
in, indien aan de in deze regeling gestelde voorwaarden is voldaan en kan dit ook
opheffen indien niet aan de in de regeling gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Leiding jeugdbrandweerkorps
1.

2.

3.
4.
5.

6.

De jeugdleiding van een jeugdbrandweerkorps bestaat uit:
a.
de hoofdjeugdleider, en
b.
jeugdleiders.
De hoofdjeugdleider heeft de leiding over een jeugdbrandweerkorps en is het
aanspreekpunt voor de functionarissen van de VRU, alsmede voor jeugdleden en
jeugdleiders.
(Hoofd)jeugdleiders dienen te zijn aangesteld bij de VRU, bij voorkeur in een repressieve
functie.
(Hoofd)jeugdleiders worden aangewezen door of namens de directeur
Brandweerrepressie.
In afwijking van het derde lid kan een medewerker wiens aanstelling is beëindigd
aangewezen blijven als (hoofd)jeugdleider, indien dit in het belang is van de VRU. In dat
geval wordt (hoofd)jeugdleider op grond van een vrijwilligersovereenkomst, zonder dat
daar enige vergoeding tegenover staat, uitgevoerd.
(Hoofd)jeugdleiders kunnen slechts worden aangewezen nadat zij een voor een
reguliere aanstelling bij de VRU vereiste verklaring omtrent gedrag hebben overgelegd
aangevuld met de screening op het aspect ‘belast zijn met de zorg voor minderjarigen’.
Op (hoofd)jeugdleiders met een vrijwilligersovereenkomst op grond van het vijfde lid is
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

2.4

Leiding en coördinatie
1.
2.
3.
4.

5.

2.5

De jeugdbrandweer staat onder de leiding van de directie Brandweerrepressie, conform
artikel 5 Organisatieverordening VRU.
De hoofdjeugdleiders staan onder leiding van de postcommandant van de
brandweerpost waar het jeugdbrandweerkorps is gestationeerd.
De hoofdjeugdleider stuurt de jeugdleiders aan bij de activiteiten van het
jeugdbrandweerkorps.
De directeur Brandweerrepressie kan voor de directe aansturing van bepaalde
activiteiten met jeugdleden een ander dan de hoofdjeugdleider aanwijzen. Het onder
2.3 zesde lid gestelde is van overeenkomstige toepassing.
De coördinatie en ondersteuning van de jeugdbrandweer vindt in opdracht van de
directeur Brandweerrepressie plaats door de leidinggevende van het team paraatheid.

Verzekering
1.

2.

2.6

dit van overeenkomstige toepassing. Deze verklaring moet elke vijf jaar opnieuw worden
overgelegd.
(Hoofd)jeugdleiders mogen eerst nadat zij zijn aangewezen of een overeenkomst
hebben getekend deelnemen en leiding geven aan (activiteiten van) de jeugdbrandweer.
(Hoofd)jeugdleiders zijn op het moment van aanwijzen ten minste 18 jaar oud.
Een jeugdlid kan na het beëindigen van zijn lidmaatschap, vanaf het kalenderjaar waarin
hij de leeftijd van 18 jaar bereikt tot uiterlijk zijn 23e verjaardag, de jeugdleiding
assisteren als assistent jeugdbrandweer. In dat geval is het zesde lid van
overeenkomstige toepassing op het jeugdlid. Een assistent jeugdbrandweer assisteert
op grond van een vrijwilligersovereenkomst, zonder dat daar enige vergoeding
tegenover staat.
Per jeugdbrandweerkorps zijn er tenminste één hoofdjeugdleider en twee jeugdleiders.
Per jeugdbrandweerploeg zijn er tenminste twee jeugdleiders.
Bij alle activiteiten van de jeugdbrandweer zijn er tenminste twee (hoofd)jeugdleiders
per jeugdbrandweerploeg aanwezig.

Voor de jeugdleden, assistenten jeugdbrandweer alsmede de (hoofd)jeugdleiders met
een overeenkomst, bedoeld onder 2.3 vijfde lid, heeft de VRU een
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekert ten minste de activiteiten van de
jeugdbrandweer, alsmede de rechtstreekse reis van het woonadres naar de post of
locatie van een activiteit.
Een jeugdlid of zijn wettelijk vertegenwoordiger ontvangt op verzoek een afschrift van
de polisvoorwaarden.

Vertrouwenspersoon
De Regeling vertrouwenspersoon, opgenomen in Hoofdstuk XVII UVRU is tevens van toepassing
op jeugdleden.

3 Lidmaatschap
3.1

Voorwaarden deelname jeugdleden
1.

2.

Lidmaatschap van de jeugdbrandweer is mogelijk:
a.
vanaf het kalenderjaar dat het jeugdlid 12 jaar oud wordt, tot en met het
kalenderjaar dat het 18 jaar oud wordt, en
b.
indien het jeugdlid woonachtig is in het gebied van de Veiligheidsregio
Utrecht.
Een kandidaat-jeugdlid, dient om lid te kunnen worden van de jeugdbrandweer in ieder
geval:
a.
in het kalenderjaar van aanmelding ten hoogste 16 jaar oud te worden;
b.
woonachtig te zijn in het gebied van de Veiligheidsregio Utrecht, en
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c.
3.

4.

5.

3.2

Bijdragen deelname
1.

2.

3.3

een schriftelijke toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers over te
leggen.
De directeur Brandweerrepressie bepaalt, gehoord de hoofdjeugdleider van het
betreffende jeugdbrandweerkorps, of het kandidaat-jeugdlid aan de in het vorige lid
genoemde voorwaarden voldoet, alsmede of het kandidaat-jeugdlid voldoende
gemotiveerd is en geschikt is om jeugdlid te worden in het betreffende
jeugdbrandweerkorps.
Indien wordt geoordeeld dat het kandidaat-jeugdlid niet gemotiveerd of geschikt is, dan
wordt daarvan door of namens de directeur Brandweerrepressie gemotiveerd
mededeling gedaan aan het kandidaat-jeugdlid en zijn wettelijk vertegenwoordigers.
De lidmaatschapsovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat deze is getekend
door het kandidaat-jeugdlid en zijn wettelijk vertegenwoordigers, alsmede door of
namens de directeur Brandweerrepressie. Vanaf dat moment wordt het kandidaatjeugdlid beschouwd als jeugdlid.

Voor het lidmaatschap van de jeugdbrandweer en deelname aan de
jeugdbrandweeractiviteiten is het jeugdlid geen financiële bijdrage verschuldigd, noch
aan de VRU, noch aan enig andere (rechts)persoon.
Het dagelijks bestuur kan, afwijkend op lid 1, besluiten een bijdrage te vragen voor
lidmaatschap van de jeugdbrandweer of deelname aan de jeugdbrandweeractiviteiten.

Wachtlijst
Indien er geen plek is voor meer jeugdleden in het gewenste jeugdbrandweerkorps, dan kan het
kandidaat-jeugdlid verzoeken om op een wachtlijst te worden geplaatst. Indien een plek vrijkomt
in het gewenste jeugdbrandweerkorps, dan komt het kandidaat-jeugdlid dat het langst op de
wachtlijst staat in beginsel als eerste in aanmerking voor lidmaatschap van de jeugdbrandweer.
Voorwaarde hiervoor is dat het op dat moment voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap,
bedoeld onder 3.1.

4 Verplichtingen jeugdleden
4.1

Gedragsregels
1.
2.

4.2

Opleiding
1.
2.

4.3

Jeugdleden gedragen zich behoorlijk en integer en volgen tijdens de activiteiten van de
jeugdbrandweer de aanwijzingen en instructies van de jeugdleiding op.
Jeugdleden nemen in beginsel deel aan alle door het jeugdbrandweerkorps
georganiseerde activiteiten. Jeugdleden kunnen zich met gegronde redenen afmelden
voor een activiteit.

Het jeugdlid neemt deel aan opleidingen en toetsen met betrekking tot de
jeugdbrandweer.
Indien een jeugdlid bij herhaling toetsen niet haalt dan kan de
lidmaatschapsovereenkomst van de jeugdbrandweer eenzijdig door de VRU worden
beëindigd.

Gebruik materieel en materiaal etc.
1.
2.

3.

Jeugdleden maken slechts gebruik van kleding, materieel en materiaal etc. dat door of
met instemming van de VRU ter beschikking wordt gesteld.
Voor zover het materieel en materiaal etc. betreft dat aanwezig is op een
brandweerpost, is gebruik door een jeugdbrandweerkorps slechts toegestaan, indien de
postcommandant van de betreffende brandweerpost hiervoor toestemming geeft.
Tijdens de activiteiten van het jeugdbrandweerkorps worden de ter beschikking gestelde
kleding en uitrusting gedragen.
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5 Gedragsregels jeugdleiding
5.1

Algemeen
1.

2.

Voor (hoofd)jeugdleiders en assistenten jeugdbrandweer met een vrijwilligersovereenkomst, bedoeld onder 2.3 vijfde en negende lid, is de Gedragscode VRU van
overeenkomstige toepassing. In het bijzonder zien zij toe op behoorlijk en integer
gedrag van de jeugdleden, zoals het opvolgen van aanwijzingen en instructies van de
jeugdleiding.
Bij individuele gesprekken met jeugdleden zijn er te allen tijde tenminste twee personen
aanwezig, die als (hoofd)jeugdleider of als functionaris zijn aangesteld of aangewezen
door de VRU.

6 Maatregelen
6.1

Soorten maatregelen
1.

2.

3.

6.2

Redenen voor opleggen maatregel
1.
2.

6.3

Een maatregel kan worden opgelegd aan een jeugdlid indien het ongewenst gedrag
vertoont of niet voldoet aan voor hem geldende voorwaarden of verplichtingen.
De wettelijk vertegenwoordigers van het jeugdlid worden geïnformeerd indien het
jeugdlid een maatregel wordt opgelegd.

Maatregelen hoofdjeugdleiders
1.
2.

6.4

Aan een jeugdlid van de jeugdbrandweer kunnen de volgende soorten maatregelen
worden opgelegd, te weten:
a.
ontzegging van verdere deelname aan de activiteit op de dag van het
ongewenst gedrag;
b.
schorsing, en
c.
beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst.
Schorsing houdt in dat het jeugdlid gedurende de schorsingsperiode niet mag
deelnemen aan activiteiten van de jeugdbrandweer, alsmede niet aanwezig mag zijn op
de brandweerpost noch bij activiteiten van de jeugdbrandweer.
Na beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst mag het jeugdlid vanaf het moment
van beëindiging niet meer deelnemen aan activiteiten van de jeugdbrandweer, alsmede
niet aanwezig zijn op de brandweerpost noch bij activiteiten van de jeugdbrandweer.

De maatregel bedoeld in 6.1.1 onder a, wordt opgelegd door een (hoofd)jeugdleider.
De hoofdjeugdleider informeert de directeur Brandweerrepressie over het toepassen
van een zodanige maatregel.

Schorsing en einde lidmaatschap
1.
2.

De maatregelen bedoeld in 6.1.1 onder b en c, worden opgelegd door of namens de
directeur Brandweerrepressie.
De directeur Brandweerrepressie besluit slechts tot het opleggen van een maatregel, na
te hebben getoetst of het gedrag of het niet voldoen aan voorwaarden of verplichtingen
redelijkerwijs aanleiding geeft tot het opleggen van een maatregel.

7 Einde van het lidmaatschap
7.1

Beëindiging van het lidmaatschap
1.
2.

Op verzoek van het jeugdlid wordt het lidmaatschap beëindigd.
Het lidmaatschap kan door de VRU eenzijdig worden beëindigd:
a.
bij verhuizing van het jeugdlid buiten het grondgebied van de VRU, en
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b.

3.
4.

7.2

als maatregel als gevolg van ongewenst gedrag of bij het niet voldoen aan
voorwaarden, of verplichtingen, zoals bedoeld onder 4.
Het lidmaatschap wordt door de VRU in ieder geval eenzijdig beëindigd na afloop van
het kalenderjaar waarin het jeugdlid 18 jaar is geworden.
De beëindiging van het lidmaatschap wordt door de VRU schriftelijk bevestigd.

Doorstroom naar vrijwillige brandweer
1.

2.

Er zijn geen uitzonderingen op de van toepassing zijnde eisen voor aanstelling als
brandweervrijwilliger op grond van de Uitvoeringsregeling VRU Vrijwilligers voor
(voormalige) jeugdleden.
Het voormalig lidmaatschap van de jeugdbrandweer leidt bij gelijke geschiktheid tot een
voorrangspositie bij sollicitatie voor een aanstelling als brandweervrijwilliger op grond
van de Uitvoeringsregeling VRU Vrijwilligers.

8 Slotbepalingen
1.
2.

3.
4.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling jeugdbrandweer VRU’.
Ter uitwerking en uitvoering van deze regeling kan de algemeen directeur in overleg met
de directeur Brandweerrepressie nadere besluiten nemen, met inachtneming van de
Mandaatregeling VRU, waaronder het vaststellen van protocollen en procedures. De
directeur Brandweerrepressie kan daartoe voorstellen doen.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet wordt door de algemeen directeur beslist.
Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020.
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