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Lespakket over brandveiligheid 39 
Gastlessen brandveiligheid 42 
Voorlichtingsbijeenkomst 52 
Factsheets brandveiligheid 3 
Digitale gastles 1
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Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek: 239

BRZO controles 

Penodteke controles bra

>10 gemeenten

> Ongeveer 460.000 inwoners

> Oppervlakte 726 km2 
>31 Brandweerposten

Inkomsten:

€ 47,884 miljoen
Uitgaven

€ 47,879 miljoen

situaties na te bootsen 
• Ontshirten digitale les •«

Realistische team trammgen 38 K12 > maai 488 daatnamara 
leergang Manschap 4 avond ♦ 1 dag mat totaal «0 daairwmara 
leergang Bevelvoerder 4 dagoptotdmgmt mat totaal 48 deelnemers 
leergang instructeur 1 dag met 12 daainamara 
Leergang Pompbedtenaar 3 avonden voor maai 30 da «Mem ars 
leergang 26 kV (stroom veilig stellen) 1 avond ma* 11 daatnamars 
Leergang Verkenrongseenhetd Brandweer 2 avonden, maai 20 deelnemers 
Leergang Brandweer Chauffeur 12 daeinemers (mare voemagen)

0
GRIP 4 (boven lokaal incident) 1

GRIP S (intenegionaal incident) 0

De Vedigheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) werkt elke 
dag aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners 
bedrijven en bezoekers van onze regio Hiervoor ts een goede 

. sen alle partijen van groot belang 
o verbindt, coördineert en faciliteert alle
i om incidenten, rampen en crises te voorkomen

Ook werken we nauw samen aan het goed voorbereiden 
het bestrijden van deze incidenten, rampen en cnses 
Wij anticiperen op nieuwe (vormen van) crises en nemen 
dieopinheti

Omgevingsveiligheid 

Omgevmgsvisie 
Bereikbaarheid & bluswater 
Omgevmgsvergunnmg bouw 

Omgevingsvel gunning milieu 
Omgevmgsvergunnmg gebrwk 

Programma van Eisen mstallati

Ovenge adviezen 
Vooroverleg projecten

We rijn m gesprek gegaan met woning 
corporaties om ■Rtandveiligheid en senioren' 
onder de aandacht re brengen We hebben 
adviezen gegeven over btandvetligheidsbeieN 
het veilig opladen, het stallen van scoot 
mobielen en de lookmetóetsplicht m 2022.

alle partners.
1 om goede zorg te blijven

• De bouw van de 
in Papendrecht ts gestart 
In het voorjaar van 2021 nemen 
deb -------

Cilinders 13.893 
Gelaatstukken 9.644
Ademluchttoestellen 1.305
Bluspakken 3.906
Redvesten 389

Ais alternatief voor (bif)scholinqen en . 
webinars ontwikkeld om digitaal de v« 
Wij hebben op landelijk niveau een too 
Vandaar de vete weergaven
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Bi and binnen en buitenbrand (bijv containers, auto's, afval etc.) 
Dienstverlening zoals opsluiting, dier in problemen, hulp politie 

Leefmilieu wateroverlast, stormschade
Alarm door onze meldkamer, particulier alarm. CO meldingen 

Ongeval letsel bij verkeersongeval, schip of watersporter m problemen 

Gezondheid bijvooibeeld reammaties
Verkeer veelal reinigen wegdek ook 1 x een afgevallen lading 

Veiligheid en openbare orde assistentie bij explosiegevaar, lij» 

Onbekend

te bereiden op het werken met een 
,_____________ ____________ igen we de beste zorg op basis van de

actuele (verkeers)situabe, aanqevuld met specifieke locatie informatie
• Introductie hrttemonrtor, een dashboard, waarin we weerstations gekoppeld hebbe 

aan normen Als normen worden overschreden, dan is bekend boe de werkwijze 
aangepast wordt Hiermee hebben we de vakjuryprijs van IFV gewonnen

• Vier nieuwe tankautospuiten aangeschaft met nuttige aanpassingen op basis van 
gebruikerservarmgen en nieuwe soorten incidenten en technieken Zo maken
we bij het bevrijden van beknelde personen gebruik van veel stiller en schoner 
ledgereedschap Hierdoor hebben beknelde personen geen last meer van 
uitlaatgassen en kunnen zij beter communiceren met hulpverleners

• Uitrol van de variabele voertuigbezetting, waardoor we nu flexibeler zijn en met 
vakbekwaam opgeleide brandweermensen operationeel inzetbaar kunnen blijven

927
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Voor dc permanente 
brschikbaaihcid van ons materiaal 
hebberi we naast Dordrecht oen 
werkplaats m Zwijndicrhf 
Hieimee verkleinen we onre

contact met Ambulancedienst. 
Jeuqdzoig. Ziekenhuizen, Huisartsen. Verpleeg en 
verzorqmgshuizen. Thutszorgkoepels. GGZ en Verstandelijk 
Gehandicapten locaties

• Gezorgd voor persoonlijke hesrhei 
medewerkers in de zorg

■ Vraagbaak en informatiebron voor
• Overkoepelend zorgplan opgestek 

leveren in de slechtste scenario's
De crisisotganisalie is vanaf maart tijdens de ensis in Regionaal 
Operationeel Team verband actief geweest

> 159 Jeugdleden brandweer (12-18 jaar). 
136 jongens en 23 meisjes

> 345 piketfunctionanssen

Pr» 3 meldingen
(geen spoed)

GRIP 1 (bionbestnjdmg) 
wonazo swmct

Oorzaken brand (Top 3 uit 43 brandonderzoeken)

1. Brandstichting
2 Meterkast
3 Roken

informatie van de objecten m onze regio. 
Zo hebben wij beter en sneller digitaal inzicht in 
hoe wij incidenten effectief kunnen bestrijden

gebruik
• Introductie van 2 nieuwe

Pr» 1 meldingen
(ved spoed, met zwaailicht en sirene)

Vergunmng (laag risico) 

Vergunmng (verhoogd risico)

bgvoorbeeW defensie om kwetsbaren te beschermen en de druk 
op de zorg zo laag mogelijk te houden

• in contact gestaan met alte vrtate functies m onze regio, znats 
waterievermg en openbaar vervoer om de effecten van de crisis te 
beheersen en te bestrijden

• Constant m verbinding i 
overheden en partijen

Zo rs het werk van de veik 
geworden voor inwoners.

Va ambulancedienst 
Via bedrijfsbrandweer 
en Gemeente Zwqndrecht 
Via onze eigen kazernes

F
Door cotonamaafregeten zijn veel evenemente 
afgelast Wij hebben 382 keet geadviseerd bij 
aanvragen voor vergunningen.

Geneeskundige Huljxlicnslverleninqsorganisatie in de icqio 
(GHOR) en de GGD is op 30 januari al gestart met de voorbereiding 
op de corona crisis

>314 Medewerkers: 228 mannen 

en 86 vrouwen

> 703 Vrijwilligers: 658 mannen 

en 45 vrouwen

^Rjjeugdbrandweer
• Nieuwe Regelrng Jeugdbrandweer Zuid Holtand Zuid is 

vastgesteld De jeugdtHondwen heeft nu opnieuw een 
formele piek m de vetlrgheidsregKi en is gevestigd m
AMa.-.Mtdam Arkel. <'.amchem. Heijenoord. Numansdmp, 
Nieuw Rei jet land. Papendircht Oud Berjerland. Sliedrecht 
en Zwijndtecht

• Programma Jeugdbrandweer ZHZ 2020 2024 /l
it gereed I lelaas konden de activiteiten ƒ r\^|
m 2(f>0 vanwege corona met doorgaan. H Tl

FTAantal 
keuringen

Informatie
voorziening
Voortdurand 1

1 Uitleg Elektronische Leeromgeving en lookvetsprerdtng
2 AMdgasmcidenten
3 Kmptechmeken
4 Digrtaal nabootsen en ondersteuning bij waterongeval
5 Basisprincipes van brandbestnjdmg
6 (ncxfent bestrijding waterstof en water stof bussen
7 Gebouwconstructies btj mctdentbeïtiijding
8 Hosemaster (slangverzorgtngsproces) 

(digitaal ontsluiten info)
9 Eneigretransitie

Brandveitogherd m woongebouwen
In 2020 hebben we ingezet op de controle van 40 hoge 
gebouwen (> 13 meter) in onze regio Dit doen we met de 
Risico Analyse Momtor M« deze methodiek zetten we in 
op het veüigheidsbewusizi|n van gebouweigenaren en/of 
bewoners Wij kijken naai bet ruimtelijk profiel, de ontvluchting 
en toetreding, de beheersbaarheid de besthjdbaarherd en het 
gedrag en houding van de bewoners Zo maken we inzichtelijk 
welke maattegeten de meeste veiligheidswmsl opteveren.

Pr» 2 meldingen
(wel spoed, maar geen signalen)

15

> Veiligheidscentrum Spinel QSpinel

Het Team Collegiaie 
Opvang is 9 keer met 
collega s tn gesprek gegaan

die worden ingezet voor alle 
waterongevallen Hieraan is 
een mlgebreid opleidings en 
oefentraject aan vooraf gegaan
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