
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 26 juni 2015
Volgnummer : 3
14int00348

Onderwerp : Project MOED, (Masterplan Optimalisering Effectuering en Doelmatigheid 
brandweer) het verandertraject om de brandweer gereed te maken voor de toekomst. 

Voorgestelde beslissing:

1. Kennis te nemen van de richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord 
en Oost Gelderland over het project MOED

2. Naar aanleiding hiervan de gevoelens van de raad aan de burgermeester als afgevaardigde van de gemeente 
Oude-ijsselstreek mee te geven aan het AB van de VNOG.

Aanleiding
Het bestuur van de brandweer VNOG heeft opdracht gegeven voor het vormen van een Optimale, 
Effectieve, Doelmatige brandweerorganisatie, die op de toekomst is voorbereid. Daartoe is het project 
MOED gestart. MOED zorgt ervoor dat de brandweer inspeelt op technologische, demografische en 
economische ontwikkelingen. Ook zorgt dit project ervoor dat de brandweer in de toekomst betrouwbaar en 
zichtbaar blijft voor de burger.

Wat wordt met beslissing bereikt
Het project MOED is bedoeld om de brandweerorganisatie gereed te maken voor de toekomst. MOED richt 
zich op de totale regionale organisatie van brandweertaken en zal naar verwachting in alle geledingen van 
(brandweer)post tot en met de gezamenlijke VNOG-organisatie effect sorteren. MOED biedt de mogelijkheid 
om de wijze van taakuitvoering tegen het licht te houden en te bezien of nieuwe inzichten zowel de kwaliteit 
kunnen bevorderen als de mogelijkheid bieden efficiency te realiseren.

De brandweer van de VNOG is een organisatie:
• informatie gestuurde brandweer;

waar informatie optimaal beschikbaar is en benut wordt 
• risico gerelateerde brandweer; 

waar capaciteit (mensen en materieel) wordt ingezet op basis van de belangrijkste
risico’s in het verzorgingsgebied 

• lokale ruimte binnen gezamenlijke kaders; 
waar posten verantwoordelijk zijn voor de inzet bij brand en ongevallen én
brandveiligheid binnen regionale kaders

• passende organisatievorm;
die zowel bestuurlijk als operationeel passend is vormgegeven

• die op termijn bekostigd wordt middels een risicogericht financieel verdeelmodel.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

Project MOED met de richtinggevende uitspraken:
De brandweer kent de hoofdprocessen ‘risicobeheersing’ en ‘incidentbestrijding’. Om deze primaire 
processen mogelijk te maken zijn er ondersteunende processen:brandweer gerelateerde processen, 
bedrijfsvoerings-, besturings- en beheersingsprocessen. In het project MOED zijn en deze principes 
geformuleerd.

Kanttekeningen
a. De besluitvorming over MOED heeft naar verwachting financiële consequenties en daarmee  

consequenties voor de begroting 2015. Om die reden zullen ook deze besluiten te zijner tijd aan de  
raad worden voorgelegd met het verzoek hierop een zienswijze te geven.

Kosten, baten, dekking



Binnen het project MOED is een nieuw verdeelmodel opgenomen, die is gebaseerd op de verdeling van het 
cluster OOV in de algemene uitkering. Dit cluster binnen de algemene uitkering wordt in het komende jaar 
herijkt. Onbekend is wat hiervan de effecten zullen zijn. Ook dit zal bekend moeten zijn voordat tot een 
nieuwe verdeelsleutel wordt besloten.

Op 3 april heeft het AB besloten dat het verdeelmodel kritisch bekeken zal moeten worden, en heeft hierin 
geen uitspraak gedaan. Op basis van de huidige informatie zal het mogelijke nieuwe verdeelmodel voor de 
gemeente Oude-IJsselstreek gunstig uitwerken. Voor een aantal andere gemeenten, m.n.in de Oost 
Achterhoek zal dit leiden tot forse herverdeeleffecten. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk waardoor 
de verschillen met de huidige kostenniveaus van die gemeenten worden veroorzaakt. Dit zal in de nadere 
uitwerking van de voorstellen bijzondere aandacht behoeven.

Uitvoering

Dit project, met richtinggevende uitspraken, is in diverse gremia al besproken en wordt nu aan alle 22 
gemeenteraden voorgelegd.

Verder vervolg project MOED:
Bovenstaande uitspraken van het AB VNOG worden, samen met de input vanuit de 22 gemeenteraden, 
verder uitgewerkt in voorstellen op het gebied van:

Risicobeheersing:
a.Verbreden inzet brandweerposten met taken ‘brandveilig leven’;
b.Informatie gestuurde risicobeheersing (monitoren risico’s en incidenten ten behoeve van informatiepositie 
   van de brandweer voor effectieve brandbestrijding, veilig optreden, bestuurlijke verantwoording en 
   hoogwaardige risico-advisering);
c.Risicogericht werken (naast voldoen aan regelgeving, ook insteken op risico’s);
d.Gezamenlijke risicobeheersing, één beleid en één werkwijze (gezamenlijke aansturing en kaders, met 
behoud van lokale verbinding).

Incidentbestrijding:
a.Brandweerposten zijn de basis binnen regionale kaders;
b.Risico gestuurde slagkracht (vanuit regionaal perspectief wordt slagkracht – x-tijd met voldoende mensen 
   en voertuigen een incident bestrijden – afgestemd op risico’s);
c.Uitrukken op maat (mogelijkheid variabele voertuigbezetting binnen regionale kaders);
d.Informatie gestuurde incidentbestrijding (zie hierboven bij Risicobeheersing onder b.)
e.Brandweerinformatie centrum (kijk naar andere kolommen en Oost-5, geen informatiecentrum met 24/7 
  bemensing, wel ondersteuning voor beschikbaarheid informatie voor repressieve dienst).

Planning

• Op 3 april jl. heeft het Algemeen Bestuur richtinggevende uitspraken gedaan over de verschillende 
thema’s die door het project MOED zijn uitgewerkt.
In de raadsrotonde van 12 juni verzorgt de clustercommandant, Harriët Tomassen

• een presentatie over het project MOED. 

• De raad kan daarna in de raadsvergadering van 26 juni hierover een mening vormen op basis van 
bijgevoegd raadsvoorstel.

• De raad wordt gevraagd om uiterlijk 2 juli a.s. de reactie aan het bestuur van de VNOG kenbaar te 
maken. Zo kunnen deze reacties worden gedeeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 
juli, om ze vervolgens mee te nemen in de besluitvorming over de voorstellen van het project MOED 
in september. 

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


