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rapportage

2020 Vl

Inleiding
rapportage rapporteert over regionale producten, diensten en indicatoren
Waar de bestuurlijke
in op die producten, diensten en indicatoren die gemeente
rapportage
gaat de gemeentelijke
rapportage is daarmee nadrukkelijk geen volledige
specifiek zijn te maken. De gemeentelijke
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
Brandweerrepressie
In het overzicht staan het aantal uitrukken op Woudenbergs grondgebied. De uitrukken op
grondgebied zijn wederom afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast
Woudenbergs
de wettelijke
worden de opkomsttijden van gebouwbranden gemeten met als uitgangspunt
Dit houdt in dat voor Woudenberg naar drie gebouwbranden is gekeken.
gestelde uitruktijden.

Activiteiten post Woudenberg
In 2020 is de post Woudenberg 77 maal uitgerukt voor 26 branden, 40 maal voor
hulpverlening en 21 automatische brandalarmen. De stormschade op 16 augustus 2020 is
maar er waren in totaal 25 stormschades. De toename
geregistreerd als 1 maal hulpverlening,
van onterechte OMS-meldingen komt deels doordat in de COVID-19 periode een aantal
objecten niet of slecht bereikbaar waren voor de verificatie door de meldkamer. Hierdoor werd
de post Woudenberg gealarmeerd. De buurposten zijn acht maal in de gemeente Woudenberg
ingezet.
Risicobeheersing
In 2020 heeft COVID-19 in de praktijk effect gehad op de uitvoering van de dienstverlening
de
van de VRU. Waar het voor sommige onderdelen extra werk opleverde (bijvoorbeeld
was
crisísbeheersing),
de
van
de
coördinatie
bij
kregen
de
veiligheidsregio's
die
centrale rol
het voor anderen deels onmogelijk om hun werkzaamheden uit te voeren.

Adviezen brandveiligheid
Het aantal adviezen bouw en evenementen zijn minder dan in de jaarplanning was
afgesproken. Door de COVID-19 hebben er minder evenementen plaatsgevonden. Het aantal
adviezen bouw is vraaggestuurd.

Toezicht brandveiligheid
Het gerealiseerde toezicht op bouw, gebruik en evenementen was minder dan in de
jaarplanning was afgesproken. De activiteiten zijn in 2020 grotendeels stilgelegd in de
lockdown periodes.

Brandveilid leven
burgers
van
(Brand)Veilig Leven richt zich op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn
situaties signaleren en brand kunnen
en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke
COVID-19 minder gemeente specifieke activiteiten
voorkomen. In 2020 zijn er
uitgevoerd. Er zijn drie lespakketten “Brandweer op school” gebruikt op de basisschool.
plaatsgevonden. Deze digitale
In 2020 hebben daarnaast regiobrede digitale activiteiten
die vragen via WhatsApp en de mail
activiteiten omvatten de burgervragenservice,
beantwoordt. Ook verspreiden we via sociale media berichten.
Crisisbeheersing
In
De gemeente Woudenberg is verplicht om 1 functionaris te leveren voor de crisisorganisatie.
Door de COVID-19 heeft
2020 hadden drie personen een taak in de regionale crisisorganisatie.
plaatsgevonden.
er geen oefening bevolkingszorg
plan) zijn op
en multidisciplinair
incidentbestrijdingsplan
De plannen (rampbestrijdingsplan,
orde. In 2021 worden diverse plannen geactualiseerd.
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