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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

kennis te nemen van de stand van zaken evaluatie repressieve huisvesting.

Toelichting
Met de evaluatie repressieve huisvesting wordt invulling gegeven aan het besluit van het algemeen bestuur van 28
november 2016 om in een evaluatie de gebruikersvorm (waarbij gemeenten eigenaar zijn van de brandweerposten incl.
beheer en exploitatie en de VRU deze brandweerposten ‘om niet’ in gebruik heeft) te evalueren. Door omstandigheden is
deze evaluatie de afgelopen jaren uitgesteld. Een werkgroep van enkele VRU-collega’s heeft zich sinds begin dit jaar bezig
gehouden met de voorbereidingen.

Onderzoeksbureau
Omdat de wens is geuit dat het een tweezijdige evaluatie betreft (naast de gemeenten wil de VRU ook haar mening
kunnen geven) is besloten een onafhankelijk onderzoeksbureau te betrekken. Dit onderzoeksbureau (Enneüs) heeft veel
ervaring met dergelijke trajecten en zal de evaluatie in opdracht van de VRU uitvoeren.

Klankbordgroep
Om gemeenten actief bij de opzet van het onderzoek te betrekken is een klankbordgroep ingericht. Acht gemeenten
hebben zich bereid verklaard aan de klankbordgroep deel te nemen. Enneüs zal met de klankbordgroep in gesprek gaan
om de conceptvragenlijst te bespreken. De klankbordgroep wordt naast de deelnemers vanuit de gemeenten aangevuld
met twee VRU medewerkers, en is als volgt samengesteld:
1. Gemeente Baarn – Peter Rabou, Project manager Vastgoed
2. Gemeente IJsselstein – Ron van Reenen, Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
3. Gemeente DRV en De Bilt– Jan de Boer, Projectmanager
4. Gemeente Stichtse Vecht – Peter van Klaveren, Team Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Grondzaken/ Vastgoed
5. Gemeente Utrechtse Heuvelrug- Stephan Walther, Strategisch Beleidsadviseur Integrale Veiligheid
6. Gemeente Montfoort – Michel Besamusca, Beleidsmedewerker Vastgoed
7. Gemeente Vijfheerenlanden, Hans Bloem, Vastgoedbeheerder
8. Gemeente Zeist – Ton Kooijman, Adviseur Vastgoed
9. VRU - Laura van der Stouwe, Senior medewerkster Servicedesk Facilitaire Zaken
10. VRU - Jan Vermeulen, Cluster coördinator Vijfheerenlanden

Doel evaluatie repressieve huisvesting
Het doel van de evaluatie is verwoord in het besluit van het algemeen bestuur op 28 november 2016: ‘Dat de werking van
de gekozen variant 2 in 2019 wordt geëvalueerd, mede in het licht van de op 28 november 2016 gevoerde discussie.’
Door omstandigheden is de evaluatie de afgelopen jaren uitgesteld en wordt deze medio 2021 uitgevoerd. In de evaluatie
zal de gebruikersvorm, waarbij gemeenten eigenaar zijn van de brandweerposten inclusief beheer en exploitatie en de
VRU deze brandweerposten ‘om niet’ in gebruik heeft, geëvalueerd worden.
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Communicatie
Gemeenten hebben op 25 maart jl. een brief ontvangen met een vooraankondiging van de evaluatie. Eind april is
teruggekoppeld wie aan de klankbordgroep deelnemen en is de selectie van onderzoeksbureau Enneüs kenbaar gemaakt.
De vragenlijst is op 31 mei jl. verzonden naar de 26 gemeenten. Tegelijkertijd wordt de enquête binnen de VRU verstuurd
aan meerdere stakeholders. Na ontvangst van de respons worden mogelijk nog enkele verdiepende gesprekken
(interviews) gevoerd vanuit het onderzoeksbureau met één of meerdere respondenten, afhankelijk van de ontvangen
input. Daarna start de fase van analyse en rapportage in samenwerking tussen de werkgroep en Enneüs. Ook in deze fase
zal de klankbordgroep een rol vervullen, waarna een definitieve rapportage wordt opgesteld.

Financiële consequenties
De kosten voor de evaluatie worden gedekt vanuit de exploitatiebegroting van de VRU.

Verdere behandeling
De verwachting is dat de evaluatie voor de zomer wordt afgerond. De bestuurlijke behandeling van de resultaten staat
gepland in het najaar.
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