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Aanbieding rapport 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019’
Inspectie Justitie en Veiligheid
21.0001121
2 april 2021
Van oktober tot en met december 2020 heeft de Inspectie onderzoek gedaan
naar het schietincident in Utrecht op 18 maart 2019. Daartoe heeft de Inspectie
in de periode november en december 2020 onder meer met medewerkers van de
VRU gesproken. In de wederhoorfase van het rapport is de voorzitter van de VRU
vervolgens ook in de gelegenheid gesteld eventuele feitelijke onjuistheden
kenbaar te maken. Met deze brief biedt de Inspectie het vastgestelde rapport
aan.
De conceptbrief staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen
bestuur van 5 juli 2021.
Plan van aanpak gebiedsgerichte opkomsttijden
Inspectie Justitie en Veiligheid
21.0000625
25 maart 2021
De Inspectie doet onderzoek in relatie tot de concepthandreiking Landelijke
Uniforme Systematiek voor dekkingsplannen. De door Brandweer Nederland
ontwikkelde handreiking heeft als doel dat alle veiligheidsregio’s op uniforme
wijze gebiedsgerichte opkomsttijden hun dekkingsplan kunnen implementeren.
Brandweer Nederland voert een pilot uit en de Inspectie onderzoekt of het leidt
tot uniforme en navolgbare dekkingsplannen. Met deze brief biedt de Inspectie
het plan van aanpak aan, voor een volledig overzicht van de opzet van het
onderzoek en samenhang met het onderzoek van de Brandweeracademie van het
IFV.
Niet van toepassing.

Beantwoording

Systeemtesten
Inspectie Justitie en Veiligheid
21.0000618
25 maart 2021
Met deze brief maakt de Inspectie kenbaar dat zij, als gevolg van de
ontwikkelingen met betrekking tot het accounthouderschap, niet langer bij elke
systeemtest van de VRU aanwezig zal zijn, maar incidenteel. De Inspectie werkt
niet langer met vaste regio-inspecteurs, maar maakt plaats maakt voor een team
van inspecteur(s) dat per thema als aanspreekpunt voor de veiligheidsregio’s
fungeert. De Inspectie heeft in dat kader de volgende thema’s geformuleerd;
Crisisbeheersing, Brandweerzorg, Geneeskundige zorg, Bevolkingszorg,
Vakbekwaamheid, Kwaliteit & Strategie en Brandweer en rampenbestrijding
Caribisch Nederland. De Inspectie beziet momenteel binnen welk thema en op
welke wijze zij de systeemtesten als input voor haar werkprogramma kan
gebruiken.
Niet van toepassing.
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Besluit akkoord uitstel eindoordeel audit KAB
Instituut Fysieke Veiligheid
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22 maart 2021
Het regionaal opleidingsinstituut van de VRU heeft op 12 november 2020 een
audit doorlopen op basis van het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders
Brandweeropleidingen (KAB). Met deze brief biedt het IFV het betreffende
auditrapport aan. Het auditteam kwam tot een voorlopig oordeel ‘onvoldoende’.
Het opleidingsinstituut krijgt zes maanden uitstel om de tekortkomingen aan te
pakken. Uiterlijk 22 september 2021 zal er een nieuwe audit plaatsvinden.
Zie uitgaande stukken 21.0000718.
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Eigendom nieuwbouwkazernes Zegveld en Harmelen
Gemeente Woerden
21.0001504
16 juni 2021
In augustus 2020 heeft de gemeente Woerden een verzoek gedaan om met de
VRU te verkennen of de nog te bouwen brandweerposten Harmelen en Zegveld
door de VRU in eigendom kunnen worden genomen. Er is ook verzocht om voor
deze posten het volledige onderhoud en beheer bij de VRU onder te brengen.
Met deze brief bevestigt de VRU dat het dagelijks bestuur op 14 juni 2021 positief
heeft besloten. Conform het reguliere beleid realiseert gemeente Woerden de
nieuwbouw van de posten voor eigen rekening en risico. De juridische en
economische overdracht naar de VRU vindt tegen boekwaarde plaats na
oplevering van de posten. Het wordt vastgelegd in de
taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) en de (kostendekkende) vergoeding voor de
afname van de beheerpakketten wordt als onderdeel van het individueel
gemeentelijk pluspakket verwerkt in de begroting.
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Uitstel eindoordeel KAB
Instituut Fysieke Veiligheid
21.0000718
22 april 2021
Met deze brief reageert de VRU op het auditrapport met voorlopig oordeel
‘onvoldoende’, zoals ontvangen op 22 maart 2021. De VRU neemt het voorlopige
oordeel zeer serieus. Er is een speciale taskforce in het leven geroepen, onder
leiding van een tasforceleider op directeursniveau, met als doel zowel de
benoemde knelpunten op tijd weg te nemen als institutionele verbeteringen aan
te brengen.
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Aanbieding leer-arbo-onderzoeksrapport arbeidsongeval Den Dolder
Inspectie Justitie en Veiligheid
21.0000754
22 april 2021
Op 21 november 2020 is bij een arbeidsongeval een vrijwilliger van
brandweerpost Den Dolder om het leven gekomen. De VRU heeft onderzoek
gedaan naar de factoren die tot dit arbeidsongeval hebben geleid en naar de
vraag hoe een soortgelijk ongeval in de toekomst voorkomen kan worden. De
resultaten hiervan zijn gedeeld met de Inspectie Justitie en Veiligheid ten
behoeve van de inhoudelijke validatie van het onderzoeksrapport.
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Aanbieding leer-arbo-onderzoeksrapport arbeidsongeval Den Dolder
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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21.0001020
22 april 2021
Op 21 november 2020 is bij een arbeidsongeval een vrijwilliger van
brandweerpost Den Dolder om het leven gekomen. De resultaten van het interne
onderzoek zijn gedeeld met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten
behoeve van het hoorgesprek wat op 19 mei jl. heeft plaatsgevonden.
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Zelfevaluatie aanpak COVID-19
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0000497
12 maart 2021
Met deze brief biedt de Justitie de zelfevaluatie aanpak COVID-19 van de VRU
aan. Het evaluatierapport geeft inzicht in het functioneren van de
crisisorganisatie ten behoeve van de bestrijding van COVID-19 in de periode
maart tot en met november 2020.
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Reactie Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0000515
8 maart 2021
Sinds 2010 brengt de Inspectie periodiek in beeld hoe de veiligheidsregio’s
invulling geven aan de multidisciplinaire taken op het gebied van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Met deze brief reageert de VRU op het
Inspectierapport ‘Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing’, zoals
ontvangen op 2 juli 2020.
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