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Onze taak – Twee pijlers
 Onze missie: Leed en schade bij incidenten en rampen voorkomen en beperken



Onze taak - Coördineren en hulpverlenen

 Paraat staan

 Alarmeren

 Coördineren

 Goede hulpverlening

 Samenwerking 

tijdens een crisis



Onze taak – Voorbereiden en voorkomen

 Analyse risico’s

 Zorgen voor 
gedragsverandering

 Adviseren & 
controleren

 Opleiden & oefenen

 Plannen maken met 
partners



Terugblik – Wat hebben we gedaan 
in 2021? 

Urenlange inzet bij brand grasdrogerijGrote uitruk voor brand autobandenbedrijf



Terugblik – Wat hebben we gedaan 
in 2021? 

Groots uitgepakt met 
brandpreventieweken

Meer dan 400 meldingen 
na extreme regenval in juni



Terugblik - Wat heeft het gekost in 
2021?



Wat doen we met het resultaat?

Resultaat 2021: + €2.424.000 
Naar algemene reserve; €172,000 

Naar 
bestemmingsreserve; 

€327,000 

Naar gemeenten; 
€1,925,000 



Vooruitblik - Wat gaan we doen in 2023?

OmgevingswetToekomstbestendige 
brandweer

Op sterkte brengen risico- 
en crisisbeheersing



Vooruitblik - Nieuwe crisistypen langdurig en 
complex

De volgende crisis?VluchtelingencrisisCoronapandemie



Vooruitblik – Op sterkte brengen Risico- en 
crisisbeheersing

Samenwerking met partners 
intensiveren

Flexibiliteit crisisorganisatie 
verhogen voor langdurige crises

Gemeenten en partners voorbereiden 
op éénduidig optreden bij incidenten



Vooruitblik – Toekomstbestendige 
brandweer

Nieuwe crisistypen vragen andere 
inzet (grootschalig en langdurig)

Paraatheid en vitaliteit onder druk

Toenemende complexiteit: nieuwe 
werkwijzen en adaptief vermogen nodig

Risico’s in vakbekwaamheid en veiligheid



Vooruitblik - Omgevingswet

Adviseren in afstemming 
met partners

Meedenken bij 
omgevingsvraagstukken 

Risicogericht adviseren over 
complexere risico’s



Wat gaat het kosten in 2023?



Verder voor zienswijze aangeboden

Indexering decentralisatie-uitkeringen Samenwerkingsafspraken 
risicobeheersing



Kijk op mijngemeente.vrnhn.nl
Op de hoogte blijven van wat we voor uw gemeente doen? Kijk op mijngemeente.vrnhn.nl
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