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Inleiding
Waar de bestuurlijke rapportage rapporteert over regionale producten, diensten en
indicatoren gaat de gemeentelijke rapportage in op die producten, diensten en
indicatoren die gemeente specifiek zijn te maken. De gemeentelijke rapportage is
daarmee nadrukkelijk geen volledige opsomming van alle door de VRU uitgevoerde
taken. Er is voor gekozen in de rapportage slechts een beperkt aantal herkenbare
producten, diensten en indicatoren op te nemen. De gemeentelijke rapportage is dus
aanvullend op het jaarverslag van de VRU.
Samenvatting
Gemeente Woudenberg
Brandweerrepressie
In het overzicht staan het aantal uitrukken op Woudenbergs grondgebied. De uitrukken
op Woudenbergs grondgebied zijn ligt afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast
worden de opkomsttijden van gebouwbranden gemeten met als uitgangspunt de
wettelijke gestelde uitruktijden. Dit houdt in dat voor Woudenberg naar vier
gebouwbranden is gekeken.
Activiteiten post Woudenberg
In 2019 is de post Woudenberg 118 maal uitgerukt voor 50 branden, 43 maal voor
hulpverlening en 25 automatische brandalarmen. Opvallend is dat brandweer
Woudenberg in 2019 minder is uitgerukt dan in 2018 (151 uitrukken). Ook zien wij een
stijging van het aantal automatische brandalarmen. De buurposten zijn tien maal in de
gemeente Woudenberg ingezet.

Risicobeheersing
Adviezen brandveiliqheid
Hier wordt het aantal door de gemeente gevraagde adviezen op de brandveiligheid aan
de VRU t.b.v. bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, evenementenvergunningen
(integraal dus incl. advies t.a.v. gezondheidskundige aspecten) en overige vergunningen
(bijv. nadere goedkeuringen installaties en ruimtelijke- en infrastructurele plannen)
vermeld.

Het aantal adviezen bouw is gedaald. Dit komt mede door het aanpassen van het
interne proces. Bij advies overig is meer aandacht besteed aan bestemmingsplannen
met externe veiligheid. Het aantal adviezen waren hoger evenementen waren onder de
vastgestelde jaarplanning. Bij het aantal zijn ook de categorie A evenementen
meegerekend, echter worden deze alleen ter informatie toegezonden. Dit omdat er
eventueel wegen worden afgesloten waar ook de post Woudenberg over geinformeerd
moet worden.
Toezicht brandveiliqheid
Hier wordt het aantal door de VRU uitgevoerde controles op de brandveiligheid naar
aanleiding van bouwwerkzaamheden, bestaande gebouwen, evenementen en overige
zaken vermeld.

Onbenutte capaciteit toezicht 'bouw' en 'evenementen' is ingezet om controles 'gebruik'
uit te voeren op vergunningen met een minder-dan-jaarlijks toezichtsfrequentie.
Stimulerende preventie
Om veiligheidsbewustzijn te creeren, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
2 maal Roadshow met virtual reality;
- Op verzoek van een school is er voorlichting gegeven;
Brandweer op school, 3 basisscholen in Woudenberg.

Crisisbeheersing
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De gemeente Woudenberg is verplicht om 1 functionaris te leveren voor de
crisisorganisatie. Momenteel zijn drie personen opgeleid voor een taak in de regionale
crisisorganisatie.
De plannen (rampbestrijdingsplan, incidentbestrijdingsplan en multidisciplinair plan) zijn
op orde. In 2020 worden diverse plannen geactualiseerd.

