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

kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur van 17 oktober 2022 om:
o het besluit variabele voertuigbezetting als operationele maatregel zoals vastgesteld door het algemeen
bestuur op 16 februari 2015 in te trekken;
o de werkwijze Uitruk op Maat vast te stellen;
o kennis te nemen van het Vakbekwaamheidsprogramma TS-Flex en de verdiepende RI&E TS-Flex.

Toelichting
Sinds een aantal jaren is het binnen de VRU mogelijk om, naast de reguliere inzet bij incidenten met een TS6, (tijdelijk) uit te
rukken met een TS4. De variabele voertuigbezetting (VVB) wordt ingezet op posten die (met name in de dagsituatie)
knelpunten hebben in de paraatheid en geen TS6 kunnen leveren. Het huidige Beleidsplan 2020-2023 voorziet in de
doorontwikkeling van een meer flexibele aanpak: ‘Wij willen bij niet-maatgevende incidenten elke post en ploeg de
mogelijkheid geven om vraaggericht uit te rukken met een TS4 zonder tweezijdig te hoeven aanrijden.’ Ook uit de evaluatie
van de huidige operationele maatregel VVB blijkt dat doorontwikkeling met het oog op uitruk op maat gewenst is.
Het vastgestelde landelijk kader Uitruk op Maat laat zien dat bij kleinere incidenten, met een beperkt risico, kan worden
afgeweken van de basisbrandweereenheid TS6 door een kleinere bezetting. Bij een maatgevend of vergelijkbaar incident,
biedt ‘uitruk op maat’ de mogelijkheid om, door het ter plaatse laten komen van twee voertuigen en bezetting, een
basisbrandweereenheid TS-6 samen te stellen. Aansluiten bij de landelijke ontwikkeling van uitruk op maat geeft de VRU
mogelijkheden om de flexibiliteit bij de uitruk te vergroten. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de vraag vanuit de
maatschappij. Vergroten van de flexibiliteit betekent tevens dat meer eenheden gelijktijdig kunnen worden ingezet, wat de
totale slagkracht vergroot.

(a) Werkwijze Uitruk op Maat
Met de voorgestelde werkwijze krijgen alle posten de flexibiliteit om naast een 6-persoonsbezetting ook met een
4-persoonsbezetting uit te rukken. Dit betekent niet alleen dat bij onverwachte paraatheidsproblemen toch een bijdrage
kan worden geleverd aan de brandweerzorg met een TS4 bezetting, maar ook dat de bezetting beter kan worden aangepast
aan de aard van het incident. Voor maatgevende incidenten, zoals gebouwbrand en ongevallen met letsel, blijft de
minimale inzet een TS6. Voor veel andere incidenten, zoals een buitenbrand of liftopsluiting, is de minimale bezetting een
TS4 (TS6 blijft ook mogelijk). Hiermee kan de ‘uitrukdruk’ op vrijwilligers in sommige gevallen worden verlicht en in geval
van schaarste betekent dit dat eenheden langer gelijktijdig ingezet kunnen blijven worden, waarmee de totale slagkracht op
peil blijft.
Met de voorgestelde werkwijze sluit de VRU aan bij het landelijk kader Uitruk op Maat dat in 2021 is herzien en vastgesteld
door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Tevens past de voorgestelde werkwijze bij de
afspraken die gemaakt zijn in het kader van de samenwerking van de Meldkamer Midden-Nederland, bijvoorbeeld als het
gaat over de initiële alarmering voor maatgevende incidenten. Ook in andere buurregio’s wordt inmiddels gewerkt op basis
van het landelijk kader Uitruk op Maat. Dit betekent dat de samenwerking met deze regio’s eenduidiger wordt.
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(b) Vakbekwaamheid en verdiepende RI&E Uitruk op Maat
Uitruk op Maat wordt een structureel onderdeel in onze werkwijze. Dit betekent dat vakbekwaam worden en blijven beter
kan worden geborgd in de organisatie. Er is minder maatwerk nodig, omdat Uitruk op Maat een onderdeel wordt van het
regiobrede vakbekwaamheidsprogramma. Omdat al het personeel is opgeleid en geoefend voor Uitruk op Maat is
eventuele uitwisseling van personeel tussen posten eenvoudiger.
Als randvoorwaarde voor het vaststellen van een andere voertuigbezetting is vereist dat geen afbreuk wordt gedaan aan de
veiligheid en gezondheid van personeel. Om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen is daarom een
verdiepende RI&E uitgevoerd voor de werkwijze Uitruk op Maat. Het bijbehorend plan van aanpak laat zien welke
maatregelen genomen moeten worden om te komen tot een veilige en verantwoorde inzet met een afwijkende
voertuigbezetting. De opmerkingen vanuit de verdiepende RI&E TS-flex worden in de warme RI&E en het plan van aanpak
opgenomen en worden getoetst door een onafhankelijke kerndeskundige. Uitvoering van het plan van aanpak is vereist
voordat de werkwijze Uitruk op Maat kan worden geïmplementeerd.

(c) Andere samenstelling basisbrandweereenheid
De standaardbezetting van een basisbrandweereenheid is vastgelegd in artikel 3.1.2 Besluit veiligheidsregio’s. Met de
voorgestelde werkwijze Uitruk op Maat is een andere samenstelling van de basisbrandweereenheid voorzien. Dit vereist
een bestuurlijk besluit op grond van artikel 3.1.5, eerste lid, Besluit veiligheidsregio’s. Dit betekent dat naast de
standaardbezetting van 6 personen ook een samenstelling van een TS met 4 personen is toegestaan. De bezetting van een
TS met 4 personen bestaat uit 1 bevelvoerder, 1 chauffeur en 2 manschappen.
Bij de vaststelling van het besluit variabele voertuigbezetting als operationele maatregel door het algemeen bestuur op
16 februari 2015 is in dezelfde vergadering de bevoegdheid om af te wijken van de standaardbezetting, bedoeld in artikel
3.1.5 Besluit veiligheidsregio’s, gedelegeerd aan het dagelijks bestuur (Delegatiebesluit VRU 2015). Daarom besluit het
dagelijks bestuur over de intrekking van genoemd AB-besluit en de vaststelling van de werkwijze Uitruk op Maat. Het
algemeen bestuur wordt hiermee geïnformeerd over de genomen besluiten.

Financiële consequenties
De werkwijze Uitruk op Maat beoogt geen wijziging in personele sterkte of kostenbesparing, slechts meer flexibiliteit. De
invoering van Uitruk op Maat heeft geen financiële consequenties.

Verdere behandeling
Niet van toepassing.
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