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1. Inleiding 

 

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Dalf-

sen heeft Pro Facto, bureau voor bestuurskundig onderzoek en ju-

ridisch advies, onderzoek uitgevoerd naar de aanschaffingen door 

de brandweer. Het centrale onderwerp van onderzoek is de sturing 

door de gemeenteraad met betrekking tot aanschaffingen, en de 

kosten van de aanschaffing in relatie tot vergelijkbare gemeenten. 

 

Artikel 1 lid 1 van de Brandweerwet bepaalt dat in elke gemeente 

een gemeentelijke brandweer moet zijn (tenzij met andere ge-

meenten is voorzien in een gemeenschappelijke brandweer). Op 1 

januari 2001 zijn de voormalige gemeenten Dalfsen en Nieuwleu-

sen samengevoegd tot een nieuwe gemeente Dalfsen. De nieuwe 

gemeente telt 26.500 inwoners. De gemeentelijke brandweer van 

de gemeente Dalfsen bestaat uit drie posten, Dalfsen, Lemelerveld 

en Nieuwleusen. In de praktijk telt het brandweerkorps van de ge-

meente Dalfsen zo’n 70 vrijwillige brandweerlieden en zes brand-

weerlieden met een beroepsaanstelling van in totaal 5,4 fte. De 

vrijwilligers zijn vooral ‘reactief’ (uitrukken) terwijl de beroeps-

krachten zich ook bezig houden met pro-actie, preventie, prepara-

tie, repressie, bedrijfsvoering, regiozaken en nazorg.  

 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie, het beheer en de taak 

van de gemeentelijke brandweer berust bij burgemeester en wet-

houders (art. 1 lid 2 Brandweerwet). De regels inzake de organisatie 

betreffen in elk geval de personeels- en materieelssterkte (art. 1 lid 

3). De toezicht op de uitvoering van brandweerzorgtaken door het 

college van B&W berust (uiteraard) bij de gemeenteraad. De burge-

meester is in Dalfsen de portefeuillehouder. Qua bedrijfsvoering 

valt de brandweer ambtelijk rechtstreeks onder de secreta-

ris/directeur. 

 



 3 

De centrale onderzoeksvragen van het rekenkameronderzoek lui-

den als volgt: 

 

1.1.1.1.    Op welke wijze maakt de raad gebruik vanOp welke wijze maakt de raad gebruik vanOp welke wijze maakt de raad gebruik vanOp welke wijze maakt de raad gebruik van haar sturingsmog haar sturingsmog haar sturingsmog haar sturingsmoge-e-e-e-

lijkheden met betrekking tot het beleid van de brandweer in het lijkheden met betrekking tot het beleid van de brandweer in het lijkheden met betrekking tot het beleid van de brandweer in het lijkheden met betrekking tot het beleid van de brandweer in het 

algemeen en aanschaffingen door de branalgemeen en aanschaffingen door de branalgemeen en aanschaffingen door de branalgemeen en aanschaffingen door de branddddweer in het bijzonder?weer in het bijzonder?weer in het bijzonder?weer in het bijzonder?    

 

2.2.2.2.    Hoe verhoudt de brandweer van Dalfsen zich wat betreft materHoe verhoudt de brandweer van Dalfsen zich wat betreft materHoe verhoudt de brandweer van Dalfsen zich wat betreft materHoe verhoudt de brandweer van Dalfsen zich wat betreft materi-i-i-i-

eel/materiaal met de brandweer van vergelijkbaeel/materiaal met de brandweer van vergelijkbaeel/materiaal met de brandweer van vergelijkbaeel/materiaal met de brandweer van vergelijkbare gemeenten?re gemeenten?re gemeenten?re gemeenten?    

 

Het onderzoek richt zich op de periode 2001-2006.  

 

Ten behoeve van het onderzoek zijn documenten bestudeerd en 

interviews gehouden. Bijlage 1 bevat een overzicht van de geïnter-

viewden. 

 

Om een concreet en objectief beeld te krijgen van de sturing in de 

praktijk, zijn niet alleen interviews gehouden maar is door Pro Fac-

to ook een vijftal case study’s onderzocht. In hoofdstuk 2 worden 

deze case study’s nader beschreven. In dat hoofdstuk wordt ver-

volgens ingegaan op de sturing door de gemeenteraad bijaanschaf-

fingen door de brandweer, ter beantwoording van de eerste onder-

zoeksvraag. In hoofdstuk 3 wordt onderzoeksvraag 2 beantwoord 

door in te gaan op de vraag hoe de uitgaven voor de brandweer in 

Dalfsen zich verhouden tot andere gemeenten. In hoofdstuk 4 vol-

gen de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Sturing 

    

2.1  Begripsbepaling2.1  Begripsbepaling2.1  Begripsbepaling2.1  Begripsbepaling    

 

Het centrale begrip van de eerste onderzoeksvraag is sturing. Ten 

aanzien van sturing en sturingsmogelijkheden is een aantal aspec-

ten te onderscheiden:1 

• doeleinden 

• informatie 

• beoordeling 

• beïnvloeding  

 

Deze begrippen worden hieronder toegelicht. 

 

-- de doeleinden van de sturing: waarmee wil de raad zich wel of 

niet bezig houden als het gaat om de brandweer?  

Hierbij gaat het om de tijd die raadsleden aan de brandweer beste-

den, welke onderwerpen ze daarbij van belang vinden en wat men 

wil bereiken.  

 

-- informatie: wat wil of moet de raad weten over (de aanschaffin-

gen door) de brandweer om goed te kunnen sturen?  

Voor een goede sturing is het van wezenlijk belang dat de raad 

over optimale informatie beschikt. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. 

Want, te weinig informatie leidt tot ongefundeerde oordelen maar 

te veel informatie kan niet worden ‘verwerkt’. Als ‘optimale infor-

matie’ beschouwen we in dit onderzoek informatie die voldoet aan 

de volgende kenmerken.2 

• de informatie is relevant (bevat geen overbodige informatie); 

                                        

1. Ontleend aan N. Struiksma en J. de Ridder, De toekomstige sturing van de politie Fries-

land, Rijksuniversiteit Groningen, 1993. 

2. Ook de juistheid van de informatie is vaak een maatstaf voor beoordeling van informatie. 

Dat blijft in het kader van dit onderzoek echter buiten beschouwing. Het onderwerp van 

onderzoek is immers primair de sturing(smogelijkheden).  
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• de informatie is toegankelijk en begrijpelijk voor niet-

ingewijden; 

• de informatie is informatief (geeft inzicht in de achtergrond 

van voorgestelde aanschaffingen en het belang ervan); 

 

-- oordeelsvorming: hoe moet of kan de raad zich een goed oordeel 

vormen over (de aanschaffingen door) de brandweer?  

Dit aspect is de schakel tussen informatie en beïnvloeding. Op ba-

sis van de beschikbare informatie oordeelt de raad aan de hand van 

impliciete of expliciete maatstaven of het nodig is te interveniëren. 

De vraag is relevant op welke wijze de raadsleden zich een oordeel 

vormen.  

 

-- beïnvloeding: op welke wijze en met welke middelen wil of kan 

de raad invloed uitoefenen op (de aanschaffingen door) de 

brandweer?  

De sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad met betrekking tot 

aanschaffingen van de brandweer zijn divers. De raad kan in diver-

se fasen van het aanschaffingsproces invloed uitoefenen op de be-

sluitvorming, zowel pro-actief (kaderstellen) als reactief (controle-

ren).  

 

De navolgende paragrafen bevatten een beschrijving en analyse van 

elk van deze sturingsaspecten met betrekking tot (aanschaffingen 

door) de brandweer. Daarbij komen ook case study’s aan de orde. 

De selectiecriteria waren de volgende: 

• in de casus gaat het om een relatief grote investering; en/of 

• het betreft een nieuwe aanschaffing (geen vervanging); en/of 

• er is veel aandacht aan besteed in de gemeenteraad; en/of 

• het heeft langjarige gevolgen. 
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De volgende casus zijn aldus geselecteerd: 

• vervangingsaanschaf hulpverleningswagen type 2, post 

Nieuwleusen; 

In november 2001 wordt voorgesteld een hulpverleningswa-

gen aan te schaffen, ter vervanging van een afgeschreven 

HV2. 

• aanschaf van een officier van dienstauto; 

In 2002 wordt voorgesteld een officier van dienstauto aan te 

schaffen. 

• de aanschaf van gala-uniformen (uniformkleding); 

In de Voorjaarsnota 2005 is een post opgenomen voor de 

aanschaf van gala-uniformen.  

• vervangingsaanschaf van twee tankautospuiten; 

In de Voorjaarsnota 2005 wordt voorgesteld in 2006 twee 

tankautospuiten aan te schaffen voor de posten Dalfsen en 

Nieuwleusen.  

• Beleidsplan Materiaal / Materieel Brandweer Dalfsen 2004 – 

2016.  

Als bijlage bij het algemene gemeentelijke investeringsplan 

2006-2009 is een Beleidsplan Materiaal / Materieel opgeno-

men. In dit plan van mei 2005 is per jaar aangegeven welke 

investeringen ten behoeve van de brandweer zouden moeten 

worden gedaan in de periode 2004-2016. Daarbij gaat het 

zowel om vervangingsinvesteringen als om nieuwe aanschaf-

fingen. 
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2.2  Doeleinden2.2  Doeleinden2.2  Doeleinden2.2  Doeleinden    

 

BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving    

In algemene zin vinden alle respondenten het van belang dat de 

gemeente Dalfsen kan beschikken over een goede en goed toege-

ruste brandweer. In vrijwel alle gesprekken is gerefereerd aan de 

rampen in Enschede en Volendam. Als gevolg van deze rampen 

hebben de raadsleden de conclusie getrokken dat de brandweer 

optimaal geëquipeerd dient te zijn om zijn taken uit te voeren. De 

aandacht van de gemeenteraad gaat wat de brandweer betreft 

evenwel vooral uit naar prestatie-indicatoren als de daadwerkelijke 

bestrijding van branden en de verlening van gebruiksvergunningen.  

 

In de beperkte tijd die raadsleden vaak naast een volledige baan 

beschikbaar hebben voor hun raadslidmaatschap, moeten keuzes 

worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Ondanks het be-

lang dat men hecht aan de brandweer, besteden de raadsleden hun 

tijd niet of nauwelijks aan (aanschaffingen door) de brandweer. On-

derwerpen als onderwijs en fietspaden hebben een grotere aan-

dacht bij de raad. Inhoudelijk verlaat men zich volledig op de bur-

gemeester (als portefeuillehouder) en op de brandweercommandant. 

In de raad(scommissie) is de brandweer zelden onderwerp van dis-

cussie.  

 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

Bovenstaande bevindingen komen overeen met die van onderzoek 

van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid3. Het betrof een on-

derzoek waaraan 47 gemeenten hebben deelgenomen. De betrok-

kenheid van de gemeenteraad bij de brandweer werd in algemene 

zin “passief” genoemd.  

 

 

                                        

3. Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg, december 2006. 
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2.3  Informatie2.3  Informatie2.3  Informatie2.3  Informatie    

 

BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving    

De informatievoorziening aan de raad over voorgestane aanschaf-

fingen door de brandweer geschiedt schriftelijk via de volgende do-

cumenten: 

• raadsvoorstellen;  

• programmabegroting; 

• investeringsplan begroting; 

• beleidsplan Materiaal / Materieel Brandweer Dalfsen 2004 – 

2016; 

• voorjaarsnota; 

• najaarsnota. 

 

De verantwoording over de daadwerkelijke uitgaven en kosten ge-

schiedt in de Jaarrekeningen.  

 

De perceptie van de informatievoorziening verschilt sterk tussen 

raadsfracties. Op grond van de gevoerde gesprekken kan geconsta-

teerd worden dat één raadsfractie (die van Gemeentebelangen) bij-

zonder kritisch is over de informatievoorziening, terwijl de overige 

fracties tevreden zijn. De meeste fracties vinden dat er voldoende 

mogelijkheden geboden worden om nadere informatie over voor-

gestane investeringen en aanschaffingen te verkrijgen, mondeling 

(van de portefeuillehouder) dan wel door het raadplegen van on-

derliggende stukken. De informatie voldoet aan hun wensen. De in 

dit kader kritische raadsfractie is van mening dat de informatie-

voorziening niet transparant is. Enkele respondenten zijn van me-

ning dat meerdere alternatieven bij een voorstel zouden moeten 

worden geboden, waaronder een nuloptie. Ook zou deze fractie het 

op prijs stellen indien aangegeven wordt in hoeverre met een aan-

schaf voldaan wordt aan een verplichting (norm) of aan een richtlijn.  
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In de bovengenoemde begrotingen staan de posten die betrekking 

hebben op de aanschaffingen van de brandweer zonder toelichting 

vermeld. Voor een nadere toelichting erover kunnen de onderlig-

gende stukken worden ingezien op het gemeentehuis. In de prak-

tijk gebeurt dit zelden. Ook is het mogelijk de burgemeester als 

portefeuillehouder om een toelichting te vragen in raads- of com-

missievergaderingen. Ook dat gebeurt zelden. Indien er een onder-

werp betreffende de brandweer op de agenda staat, is de brand-

weercommandant doorgaans aanwezig op de publieke tribune.  

 

Concrete raadsvoorstellen over aanschaffingen zijn wel voorzien 

van toelichtingen.  

 

Informatievoorziening over aanschaffingen door de brandweer ge-

schiedt in incidentele gevallen ook informeel. Een voorbeeld hier-

van betreft een rondleiding op de brandweerkazerne van Nieuwleu-

sen bij de opening ervan door de brandweercommandant. Daarbij 

werd ook het aanwezige materieel toegelicht en het belang ervan 

aangegeven. Dit werd door raadsleden als informatief en positief 

ervaren.  

 

Over de mogelijkheden voor informeel contact met de brandweer-

commandant lopen de meningen uiteen. Eén raadsfractie geeft aan 

dat de brandweercommandant niet te benaderen is voor informeel 

contact. Volgens de overige raadsfracties behoort dit zonder pro-

bleem tot de mogelijkheden (zonder dat van de mogelijkheid overi-

gens vaak gebruik wordt gemaakt).  

 

Informatieverschaffing in de case study’s Informatieverschaffing in de case study’s Informatieverschaffing in de case study’s Informatieverschaffing in de case study’s  

 

Aanschaf hulpverleningsauto type 2 (HV2) 

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de huidige HV2 afgeschre-

ven is en ook gezien de technische staat aan vervanging toe is. De 

functionaliteit ervan wordt beschreven. Er wordt een concreet merk 
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aanbevolen uit oogpunt van de prijs / kwaliteitsaspecten. De aanschaf-

fing (€ 219.513) past binnen het beschikbare krediet (€ 226.890).  

 

Officier van dienstauto 

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de gemeente volgens het 

Besluit Brandweerpersoneel verplicht is een officier van dienst-regeling 

op te zetten en te onderhouden. “Om hieraan uitvoering te geven, is 

het noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een officier van 

dienstauto.” Voorgesteld wordt voor een Toyota te kiezen, “gezien de 

prijs / kwaliteitsverhouding”. Met de investering van € 29.495 wordt 

het beschikbare krediet met € 2.267 overschreden. De financiering 

hiervan wordt benoemd. 

 

Aanschaf gala-uniformen 

In paragraaf 3.1. van de Voorjaarsnota 2005 wordt per programmaon-

derdeel een toelichting gegeven op nieuw beleid/uitbreiding van be-

staand beleid. De toelichting met betrekking tot programmaonderdeel 

2, inzake Openbare Orde en Veiligheid, ontbreekt echter. De rapporta-

ge ten aanzien van dit onderdeel geschiedt slechts in de bijlage (bijla-

ge 2) door middel van het Investeringsplan 2006-2009. Dit betreft een 

opsomming uitgaven ten aanzien van de brandweer.  

 

In deze Voorjaarsnota is een post van € 21.000 opgenomen voor de 

aanschaf van gala-uniformen. Deze uitgave is niet op papier toege-

licht. In de raadscommissie Bestuur (6 juli 2005) wordt hierover door 

de fractie van Algemeen Belang gezegd: “Er wordt bij deze opzienba-

rende uitgave geen enkele verklaring gegeven. Daarom zijn we ge-

noodzaakt deze zelf te zoeken. We hebben een verklaring voor deze 

post, zonder navraag te doen, niet kunnen vinden.” De wethouder en 

gemeentesecretaris waren niet in staat de aanschaf inhoudelijk toe te 

lichten. In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2005 licht de bur-

gemeester toe dat het niet gaat om “een ding met sjerpen en degens”, 

maar om “nette uniformen”. 

 

Aanschaf tankautospuiten (TAS) 

In de Voorjaarsnota van 2005 wordt voorgesteld in één jaar twee tank-

autospuiten aan te schaffen. Net als bij de gala-uniformen ontbreekt 
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een toelichting. 

 

Beleidsplan materiaal / materieel 2004 – 2016 

In het beleidsplan wordt een overzicht gegeven van de investeringen in 

onder meer materieel, bepakkingen, gereedschap, verbindingsmidde-

len, kleding en beschermingsmiddelen. Per onderdeel is er een be-

knopte toelichting op hoofdlijnen. Hierin wordt uiteengezet om wat 

voor soort materieel en materiaal het gaat. In zeer beperkte mate 

wordt uiteengezet op grond van welke overwegingen wordt gekozen 

voor een bepaalde investering. 

 

 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

Uit de interviews is gebleken dat er over het algemeen tevredenheid 

is over de informatievoorziening over brandweeraanschaffingen aan 

de raad. Enkele respondenten zijn van mening dat er meerdere al-

ternatieven aangegeven zouden moeten worden en dat de achter-

grond van een aanschaffing (norm, richtlijn, anderszins gewenst) 

aangegeven zou moeten worden. Eén raadsfractie spreekt van het 

ontbreken van transparantie.  

 

In onderstaande tabel is voor elk van de vijf case study’s aangege-

ven in hoeverre voldaan wordt aan de eisen die aan de informatie-

voorziening gesteld kunnen worden (‘+’ is goed/voldoende, ‘-‘ is 

niet goed/onvoldoende). 

 

                        Tabel 2.1:  de informatievoorziening gewogenTabel 2.1:  de informatievoorziening gewogenTabel 2.1:  de informatievoorziening gewogenTabel 2.1:  de informatievoorziening gewogen    

 Relevant Toegankelijk 

/ begrijpelijk 

Informatief 

Aanschaf HV2 (2001) + + + 

Aanschaf OvD-auto (2002) + + + 

Aanschaf gala-uniformen (2005) + - - 

Aanschaf TAS’en (2005) + - - 

Beleidsplan materieel/materiaal 

(2005) 

+ - - 
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De case study’s laten derhalve een wisselend beeld zien van de in-

formatievoorziening. Voor zover de investeringen zijn vervat in af-

zonderlijke raadsvoorstellen (zoals het geval is bij de aanschaffin-

gen van de HV2 en de officier-van-dienstauto) is de informatie-

voorziening zonder meer adequaat te noemen. Op een toegankelij-

ke wijze worden nut en noodzaak van de aanschaffingen beschre-

ven.  

 

De aanschaf van de gala-uniformen en de tankautospuiten is niet 

vervat in afzonderlijke raadsbesluiten. Ze maakten deel uit van een 

groter geheel (i.c. de voorjaarsnota). De schriftelijke informatie-

voorziening erover was daardoor summier; een toelichting ontbrak. 

Ook de toelichtingen in het Beleidsplan Materiaal / Materieel 2004 – 

2016 zijn summier te noemen. 

 

De beperktere informatievoorziening kan (gedeeltelijke) verklaard 

worden doordat de besluitvorming in Dalfsen over investeringen 

met ingang van de begroting 2005 gemeentebreed is veranderd. 

Tot en met de begroting 2004 werd door de raad krediet beschik-

baar gesteld voor de routinematige investeringen in het eerste jaar 

van het investeringsplan, zoals kredieten voor vervangingsinveste-

ringen. Voor de routinematige investeringen was dan in het begro-

tingsjaar geen raadsbesluit meer nodig, een B&W-besluit was vol-

doende. Voor niet-routinematige investeringen die op het investe-

ringsplan stonden was wel een afzonderlijk raadsbesluit nodig.  

 

Vanaf de begroting 2005 heeft de raad besloten tegelijk met het 

vaststellen van de begroting en het investeringsplan, alle kredieten 

voor het eerste jaar van het investeringsplan vast te stellen over-

eenkomstig de op grond van artikel 212 Gemeentewet vastgestelde 

"Financiële verordening gemeente Dalfsen". 
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Dit betekent dat in het begrotingsjaar zelf geen raadsbesluiten 

meer nodig zijn voor investeringen, alleen nog B&W-besluiten. Al-

leen indien B&W het beschikbaar gestelde budget willen overschrij-

den, is een (nieuw) raadsbesluit nodig.  

 

Deze wijzigingen per 2005 kunnen een (gedeeltelijke) verklaring 

vormen voor de in tabel 2.1 weergegeven, kwalitatief verminderde 

informatievoorziening. Bij voorgestane investeringen die voort-

vloeien uit investeringsplannen kan – doordat ze deel uitmaken van 

een groter geheel – de neiging bestaan te volstaan met een beperk-

te onderbouwing van nut en noodzaak van een investering.  

 

 

2.4  Oordeelsvorming2.4  Oordeelsvorming2.4  Oordeelsvorming2.4  Oordeelsvorming    

 

BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving    

Door alle raadsfracties wordt het als een probleem ervaren zich een 

oordeel te vormen over aanschaffingen door de brandweer. Het be-

leidsveld van de brandweer wordt ten aanzien van de aanschaffin-

gen als “ongrijpbaar” ervaren. De kennis en deskundigheid van de 

raadsleden is op dit punt zeer beperkt. Men vertrouwt op het oor-

deel van de burgemeester, die zich op zijn beurt baseert op de 

kennis en deskundigheid van de brandweercommandant.  

 

Doorgaans vindt geen uitgebreide oordeelsvorming plaats over in 

de begroting opgenomen aanschaffingen. Er wordt niet uitvoerig 

naar de achtergronden van aanschaffingen geïnformeerd. Onder-

liggende informatie wordt zelden geraadpleegd. De achterliggende 

informatie bij aanschaffingen, bestaande uit bijvoorbeeld techni-

sche specificaties van aanschaffingen, wordt veelal (te) technisch 

gevonden om zich een oordeel te kunnen vormen. Bovendien be-

staat bij enkele raadsleden de indruk dat veel van de aanschaffin-

gen voortvloeien uit landelijke verplichtingen. In de praktijk worden 

dan ook slechts sporadisch specifieke aanvullende vragen gesteld 
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over voorgestane investeringen teneinde zich een beter oordeel te 

kunnen vormen. Aanleiding voor raadsleden om dit wel te doen is 

vooral een in vergelijking met voorgaande jaren afwijkend (hoger) 

bedrag. Hiernaar wordt in de raad(scommissie) bij de portefeuille-

houder geïnformeerd. Eén van de respondenten gaf aan eerder ge-

neigd te zijn meer geld aan de brandweer te besteden dan minder. 

Enkele andere respondenten maken zich daarentegen zorgen over 

de hoge kosten voor de brandweer. Dat betekent overigens niet dat 

deze respondenten van mening zijn dat de kosten te hoog zijn. Om 

tot dat oordeel te komen ontberen zij de materiedeskundigheid.  

 

Oordeelsvorming in de case study’s Oordeelsvorming in de case study’s Oordeelsvorming in de case study’s Oordeelsvorming in de case study’s  

 

Aanschaf hulpverleningsauto type 2 (HV2) 

In de raadscommissie Bestuur van 3 december 2001 is één (de-

tail)vraag gesteld over het voorstel teneinde zich er een (beter) oordeel 

over te kunnen vormen. 

 

Officier van dienstauto 

In de raadscommissie Bestuur van 12 augustus 2002 vindt geen in-

houdelijke discussie of aanscherping van het oordeel plaats. 

 

Aanschaf gala-uniformen 

In de raadscommissie Bestuur (6 juli 2005) is uitvoerig gediscussieerd 

over nut en noodzaak van de aanschaffing van de gala-uniformen. De-

ze werden betwijfeld, onder meer – zoals hiervoor aangegeven – omdat 

de raad geen of een onjuist beeld had bij een gala-uniform. Vanuit de 

raad is voorgesteld de gala-uniformen te financieren uit de uitgaven 

voor de brandweerkazerne. Hierover zegt het CDA: “Er wordt een prin-

cipiële keuze uit de weg gegaan inzake de gala-uniformen. Het zou 

een principiële keuze moeten zijn tussen wel of geen gala-uniformen. 

Ik zie niets in een schijnconstructie van de € 1,9 miljoen van de begro-

ting voor de brandweerkazerne.” 
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Aanschaf tankautospuiten) 

In een vergadering van de commissie Bestuur (6 juli 2005) wordt aan-

dacht geschonken aan de aanschaf van de twee tankautospuiten in één 

jaar. Daarbij worden geen inhoudelijke vragen gesteld over nut of 

noodzaak van de aanschaffingen zelf, maar (door de fractie van Alge-

meen Belang) uitsluitend over het moment van de aanschaffingen.  

 

Beleidsplan materiaal / materieel 2004 – 2016 

Dit beleidsplan is niet in de raad(scommissie) aan de orde gesteld. Er 

zijn geen aanwijzingen dat nadere oordeelsvorming heeft plaatsge-

vonden. 

 

 

 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

Het is voor raadsleden naar eigen zeggen een probleem om zich 

een oordeel te vormen over aanschaffingen door de brandweer. 

Opvallend is dat gedurende de onderzoeksperiode (2001-2006) 

veruit de meeste aandacht in de raad(scommissie) is besteed aan 

een relatief kleine aanschaffing, namelijk de gala-uniformen. Vol-

gens een respondent is juist dit onderwerp voorwerp van discussie 

geweest omdat het hier iets betrof waar de raadsleden zich een 

beeld bij konden vormen. Eveneens opvallend is dat over het be-

leidsplan Materiaal / Materieel (bijlage bij het Investeringsplan 

2006-2009) geen enkele toelichting is gevraagd. Weliswaar zouden 

de voorgestelde investeringen uit het plan jaarlijks vastgesteld 

moeten worden om geëffectueerd te kunnen worden, maar het ka-

derscheppende element van het langjarige beleidsplan zal dermate 

groot zijn dat er in individuele gevallen niet vaak van afgeweken zal 

worden.  
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2.5  Be2.5  Be2.5  Be2.5  Beïïïïnvloedingnvloedingnvloedingnvloeding    

 

BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving    

Op welke wijze trachten raadsleden invloed uit te oefenen op aan-

schaffingen door de brandweer? In de praktijk blijkt het aantal in-

vloedspogingen zeer beperkt te zijn. Uit besluitenlijsten van de 

gemeenteraad blijkt dat aanschaffingen door de brandweer in de 

periode 2001-2006 slechts enkele keren aan de orde is geweest. 

Veruit de meeste voorstellen voor investeringen zijn zonder verdere 

discussie door de gemeenteraad goedgekeurd.  

 

Beïnvloeding in de case study’s Beïnvloeding in de case study’s Beïnvloeding in de case study’s Beïnvloeding in de case study’s  

 

Aanschaf hulpverleningsauto type 2 (HV2) 

Het voorstel is zonder (inhoudelijke) discussie overgenomen door 

raadscommissie Bestuur van 3 december 2001.  

 

Officier van dienstauto 

Het voorstel is zonder inhoudelijke discussie overgenomen. 

 

Aanschaf gala-uniformen 

Verschillende fracties waren in de raadscommissie Bestuur tegen de 

aanschaf van de gala-uniformen. Algemeen Belang: “Wij zijn niet te 

spreken over de post gala-uniformen à € 21.000.” ChristenUnie: “Gala-

uniformen zijn niet noodzakelijk.” VVD: “Als we toch iets moeten 

schrappen dat niet echt nodig is, dan is het wel gala-uniformen.” In de 

raad werd het dunnetjes overgedaan. CU: “Jammer dat het college blijft 

vasthouden aan gala-uniformen. Wat ons betreft akkoord als ze be-

kostigd kunnen worden uit de € 1,9 miljoen voor de brandweerkazerne 

in Nieuwleusen.” AB: “Gala-uniformen terwijl we moeten bezuinigen 

kan echt niet. (…) Moet uit de begroting en mag van ons wel uit de 

post € 1,9 miljoen voor de kazerne.” Na een toelichting door de bur-

gemeester wat een gala-uniform is, stelt deze: “We gaan de uniformen 

aanschaffen met geld uit de begroting. Het is deels vervanging, voor 

één post vernieuwing.” Aldus werd de voorjaarsnota vastgesteld. 
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Aanschaf tankautospuiten 

In de raadscommissie van 6 juli 2005 stelt de fractie van Algemeen 

Belang voor de aanschaffing van één TAS een jaar uit te stellen, zodat 

niet (nu en in de toekomst) in één jaar meerdere auto’s hoeven te wor-

den aangeschaft. Uit het investeringsplan bij de begroting 2006 blijkt 

dat de aanschaf van de betreffende auto’s inderdaad verdeeld is over 

twee jaar. 

 

Beleidsplan materiaal / materieel 2004 – 2016 

Het beleidsplan is geen onderwerp van discussie of beïnvloeding ge-

weest. 

 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

Er is nauwelijks sprake van beïnvloeding vanuit de raad met betrek-

king tot aanschaffingen door de brandweer. Er kan gesproken wor-

den van een zeker risicomijdend gedrag: omdat men zich geen 

oordeel kan vormen over nut en noodzaak van een aanschaffing 

maar – met Enschede en Volendam in het achterhoofd – bij een 

eventuele calamiteit ook niet het verwijt wil krijgen dat er onvol-

doende in de brandweer is geïnvesteerd, gaan raadsleden akkoord. 

Een andere reden is dat men een groot vertrouwen heeft in de por-

tefeuillehouder (burgemeester).  
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2.6  Conclusie2.6  Conclusie2.6  Conclusie2.6  Conclusie    

    

Uit de paragrafen 2.2 t/m 2.5 blijkt dat door de gemeenteraad nau-

welijks sturing plaatsvindt met betrekking tot aanschaffingen door 

de brandweer. Dit is terug te voeren op elk van de vier aspecten 

van sturing die we onderscheiden hebben (doeleinden, informatie, 

beoordeling en beïnvloeding). Deze aspecten hebben bovendien 

vaak invloed op elkaar. Raadsleden houden zich slechts passief be-

zig met (sturing van) aanschaffingen door de brandweer, onder 

meer omdat men de brandweer “ongrijpbaar” vindt. Het niveau van 

de informatievoorziening aan de raad over aanschaffingen is wisse-

lend. Indien een voorstel tot aanschaffingen is vervat in een expli-

ciet raadsvoorstel, is de informatievoorziening aan de gemeente-

raad zonder meer adequaat te noemen. Indien een voorgenomen 

investering blijkt uit een begrotingspost, is de informatie zeer be-

perkt. De invloed van de gemeenteraad op de aanschaffingen door 

de brandweer is zeer beperkt.  
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3. Kosten en aanschaffingen 

    

3.1  Maatwerk3.1  Maatwerk3.1  Maatwerk3.1  Maatwerk    

 

Naast de sturing door de gemeenteraad, heeft dit onderzoek tot 

onderwerp te onderzoeken in hoeverre de aanschaffingen door en 

de kosten van de brandweer Dalfsen in de pas lopen met die in an-

dere (vergelijkbare) gemeenten.  

 

De hoeveelheid en de samenstelling van het materiaal en het mate-

rieel van een gemeentelijke brandweer is afhankelijk van verschil-

lende factoren. In de eerste plaats is het inwonertal van een ge-

meente van belang, in de tweede plaats is de spreiding van de in-

woners over het gebied een belangrijke factor. Andere factoren die 

van invloed zijn op de hoeveelheid en de samenstelling van het 

materiaal en het materieel van de brandweer zijn het aantal blus-

watervoorzieningen en de aanwezigheid van zogenaamde risico-

objecten. Wanneer een gemeente relatief weinig bluswatervoorzie-

ningen kent, heeft dit tot gevolg dat de brandweer bij bepaalde uit-

rukken een extra tankauto met slangen en een pomp beschikbaar 

moet hebben. Indien zich binnen de gemeentegrenzen een risico-

object als een snelweg, (chemische) industrie, een waterweg of 

bosgebied bevindt, moet specifiek materiaal en materieel aange-

wend kunnen worden om bij calamiteiten op deze terreinen ade-

quaat te kunnen optreden.  

 

Adequaat optreden is dus een kwestie van maatwerk. Dit maakt dat 

de hoeveelheid en de samenstelling van het materiaal en materieel 

van een gemeentelijk brandweerkorps die nodig zijn om adequaat 

op te treden, ook maatwerk vereist. Het is hierdoor lastig het mate-

riaal en materieel van de brandweer van de ene gemeente te verge-

lijken met dat van de brandweer van een andere gemeente. Zo zul-

len gemeenten die qua inwonertal en qua omvang met elkaar over-

eenkomen, waarschijnlijk van elkaar afwijken met betrekking tot 
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het soort risico-objecten of het niveau van de bluswatervoorzienin-

gen. Een adequate vergelijking kan in dergelijke gevallen niet wor-

den gemaakt. Dit betekent echter niet dat we geen uitlatingen kun-

nen doen over het materiaal en materieel van de brandweer Dalfsen. 

Daartoe gebruiken we het in de volgende paragraaf weergegeven 

normenkader.  

 

 

3.2  Normenkader3.2  Normenkader3.2  Normenkader3.2  Normenkader    

 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie bronnen voor het 

normenkader, te weten de ‘Brandweerstatistiek 2006’ en de 

‘Brandweermonitor 2005’ van het Centraal Bureau voor Statistiek 

(CBS) en de ‘Leidraad repressieve Brandweerzorg’ opgesteld in op-

dracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken .  

 

Brandweerstatistiek 2006 

De Brandweerstatistiek 2006 biedt een grote hoeveelheid informa-

tie over het functioneren van brandweerkorpsen.4 De gegevens uit 

de brandweerstatistiek zijn gebaseerd op een inventarisatie van de 

gegevens van alle brandweerkorpsen in Nederland. De rapportage 

biedt onder meer een overzicht van de gemiddelde kosten bij alle 

gemeentelijke brandweerkorpsen (onderverdeeld in categorieën). 

Het rapport biedt rekenmodellen op basis waarvan kan worden be-

zien hoe de kosten van de brandweer Dalfsen zich verhouden tot 

de gemiddelde kosten bij ‘soortgelijke’ gemeenten.  

 

                                        

4. De preventieve taken van de brandweerkorpsen vallen buiten het bestek van de brand-

weerstatistiek. 
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Brandweermonitor 2005 

De Brandweermonitor 2005 is de voorloper van de Brandweersta-

tistiek 2006. De Brandweermonitor en de Brandweerstatistiek ko-

men qua opzet in grote mate met elkaar overeen. Op enkele punten 

wijken de rapportages echter van elkaar af. De gegevens uit de 

Brandweermonitor 2005 worden in dit onderzoek gebruikt om in-

zicht te krijgen in het gemiddelde aantal brandweerlieden bij 

brandweerkorpsen van gemeenten als Dalfsen. 

 

Leidraad repressieve brandweerzorg 

Ten slotte maken we gebruik van de Leidraad repressieve brand-

weerzorg. Deze Leidraad schetst een beoordelingskader ten behoe-

ve van het materiaal en materieel, de personele inzet en de financi-

en van een brandweerkorps op het gebied van de uitoefening van 

haar repressieve taken.  

 

De leidraad is tot stand gekomen met behulp van tientallen brand-

weerkorpsen, medewerkers van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en betrokkenen afkomstig van andere relevante organisaties. 

Het biedt concrete aanknopingspunten met betrekking tot de ver-

eiste bepakking van brandweerwagens. Daarnaast biedt het rapport 

rekenmodellen met betrekking tot het vereiste wagenpark van een 

gemeentelijke brandweer op basis van het risicoprofiel van de ge-

meente. Ook biedt het rapport inzicht in de wijze waarop de groot-

te en aard van het korps kan worden beredeneerd en worden aan-

bevolen aanrijtijden van verschillende voertuigen weergegeven. 

Verder maakt het rapport inzichtelijk op welke wijze de kosten van 

de gemeentelijk brandweer kunnen worden beoordeeld. 
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3.3  Brandstatistiek 20063.3  Brandstatistiek 20063.3  Brandstatistiek 20063.3  Brandstatistiek 2006    

 

De Brandweerstatistiek 2006 geeft onder meer gegevens over de 

gemiddelde kosten van een korps. Waar in deze paragraaf gespro-

ken wordt over kosten van de brandweer zijn de netto uitgaven be-

doeld.5 De gemiddelde jaarlijkse kosten van de brandweer in Ne-

derland bedragen € 52,- per hoofd van de bevolking. Landelijk va-

riëren de gemiddelde kosten per hoofd van de bevolking van € 44,- 

in gemeenten waar het brandweerkorps alleen bestaat uit vrijwilli-

gers, tot € 66,- in gemeenten waar de korpssterkte voor minimaal 

driekwart uit beroepspersoneel bestaat. Ook de stedelijkheid6 is 

een maatstaf die de kosten van de brandweer van een gemeente 

typeert. De gradaties van stedelijkheid lopen uiteen van ‘niet stede-

lijk’ tot ‘zeer stedelijk.’ Kleine gemeenten zijn vaak niet of weinig 

stedelijk. Tabel 3.1 bevat een weergave van de gemiddelde kosten 

per jaar van de gemeentelijke brandweer per inwoner, naar grootte 

van de gemeente en samenstelling van het brandweerkorps. 

 

                                        

5. Dit betreft de uitgaven minus de inkomsten zoals verantwoord op functie 120 van de 

gemeenterekening of gemeentebegroting. Dit zijn de kosten van de brandweer (vermeld 

onder post 120.0), alsmede de kosten van de rampenbestrijding (vermeld onder post 

120.1). 

6. Stedelijkheid kan worden geoperationaliseerd als de mate van omgevingsadressendicht-

heid. 
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            Tabel 3.1Tabel 3.1Tabel 3.1Tabel 3.1    
    

 

 

 

Dalfsen valt met haar 26.500 inwoners in de categorie 20.000 tot 

50.000 inwoners. Het brandweerkorps van Dalfsen kent zes be-

roepskrachten; het valt in de categorie 1 tot 25 % beroepskrachten. 

Op basis van deze gegevens van het CBS kan worden gesteld dat de 

kosten van de brandweer in gemeenten met de karakteristieken van 

de gemeente Dalfsen gemiddeld € 44,- per inwoner per jaar bedra-

gen.  

 

Zoals vermeld is volgens het CBS ook de mate van stedelijkheid van 

een gemeente een belangrijke indicator voor de kosten van de 

bandweer per inwoner. Het CBS hanteert met betrekking tot de ste-

delijkheid een vijfpuntsschaal. Dalfsen kan met behulp van deze 

schaal worden getypeerd als een niet-stedelijke gemeente.7 Op ba-

sis van de gegevens uit tabel 3.2 kan derhalve verwacht worden dat 

de kosten per inwoner voor brandweer in Dalfsen € 47,- zou be-

dragen. 

                                        

7. Centraal Bureau voor Statistiek, Gemeente op maat 2005 – Dalfsen, Centraal Bureau voor 

Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007. 
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Tabel 3.2Tabel 3.2Tabel 3.2Tabel 3.2    

    

 

 

 

De gemeente Dalfsen telde in 2006 ongeveer 26.500 inwoners. Op 

basis van de gegevens van het CBS betekent dit dat de te verwach-

ten kosten van de brandweer van de gemeente Dalfsen voor het 

jaar 2006 in totaal  

€ 1.245.500,- bedragen8 (incl. rampenbestrijding).  

 

Voor de cijfers met betrekking tot het verslagjaar 2006 heeft het 

CBS gebruik gemaakt van gegevens uit de gemeentebegrotingen 

van 2006. Teneinde de positie van de gemeente Dalfsen in per-

spectief te kunnen zien dient derhalve een blik geworpen te worden 

in de gemeentelijke begroting van 2006. De netto uitgaven ten be-

hoeve van de brandweer van de gemeente Dalfsen bedroegen op 

grond van de begroting van 2006 € 1.371.956,-. De begrote netto 

uitgaven van de gemeente Dalfsen zijn daarmee € 126.456,- (zo‘n 

10 procent) hoger dan de gemiddelde gemeente met gelijksoortige 

karakteristieken als de gemeente Dalfsen.  

                                        

8. 26.500 * € 47,- = € 1.245.500,- . 
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De vraag is vervolgens of en hoe deze hogere kosten verklaard 

kunnen worden. Zoals reeds uiteen is gezet is de hoeveelheid en de 

samenstelling van het materieel en het materiaal van de brandweer 

afhankelijk van verschillende factoren. De vaststelling van de hoe-

veelheid en de samenstelling van het materiaal en materieel betreft 

aldus maatwerk. Dit maakt dat de ene ‘soortgelijke’ gemeente door 

de aanwezigheid van bepaalde factoren meer zal uitgeven aan de 

brandweer dan de andere ‘soortgelijke’ gemeente. De onderver-

deling van ‘soortgelijke’ gemeenten die door het CBS wordt ge-

maakt is erg grof; met de aanwezigheid van deze factoren wordt 

geen rekening gehouden.  

 

Het resultaat van de vergelijking van de kosten van de brandweer 

van de gemeente Dalfsen met de gemiddelde kosten van een 

brandweerkorps van een andere ‘soortgelijke’ gemeente geeft der-

halve geen aanleiding tot een constatering dat de gemeente Dalf-

sen te veel uitgeeft aan de brandweer. De vergelijking met de ge-

gevens van het CBS geeft slechts weer dat de gemeente Dalfsen 

meer uitgeeft. We gaan hieronder bekijken of hiervoor verklaringen 

zijn.  

 

 

3.4  Brandweermonitor 20053.4  Brandweermonitor 20053.4  Brandweermonitor 20053.4  Brandweermonitor 2005    

 

De Brandweermonitor 2005 wordt in dit onderzoek gebruikt om 

uitspraken te doen over het gemiddelde aantal brandweerlieden per 

korps. Op zich valt dat buiten het bestek van dit onderzoek. Omdat 

het aantal brandweerlieden van een korps van invloed is op de to-

tale kosten van het korps (meer brandweerlieden betekent bijvoor-

beeld extra kosten voor uitrusting en training), besteden we er ech-

ter wel aandacht aan.  
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De brandweermonitor vermeldt dat een korps van een gemeente 

met het inwonertal van Dalfsen gemiddeld zo’n 6% beroeps brand-

weerlieden telt. Ook over de omvang van een korps van een ge-

meente als Dalfsen worden uitspraken gedaan. Een brandweerkorps 

van een gemeente met een omvang van de gemeente Dalfsen, telt 

volgens de brandweermonitor per duizend inwoners van de ge-

meente 1,97 brandweermannen. Dit wordt weergegeven in figuur 

3.3. Uitgaande van deze gegevens kan gesteld worden dat het 

brandweerkorps van de gemeente Dalfsen, wanneer het zou over-

eenkomen met een gemiddeld korps zoals weergegeven in de 

brandweermonitor, 52 brandweerlieden zou tellen,9 waarvan drie 

brandweerlieden met een beroepsaanstelling.10   

 

 

Figuur 3.3Figuur 3.3Figuur 3.3Figuur 3.3 

 

 

In de praktijk telt het brandweerkorps van de gemeente Dalfsen 

zo’n 70 vrijwillige brandweerlieden en zes brandweerlieden met 

een beroepsaanstelling van in totaal 5,4 fte. Daarmee heeft het 

brandweerkorps van Dalfsen dus 24 brandweerlieden meer dan een 

gemiddelde gemeente met een inwonertal als Dalfsen. Het aantal 

brandweerlieden van de gemeente Dalfsen is aldus 46% hoger dan 

                                        

9. 1,97 * 26,5 (duizend inwoners) = 52,2 brandweerlieden. 

10. 6% van 52,2 brandweerlieden is 3 brandweerlieden. 
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het gemiddelde aantal brandweerlieden van een gemeente met een 

gelijk aantal inwoners. 

 

Het aantal brandweerlieden van een brandweerkorps komt tot 

stand op basis van het aantal voertuigen van een brandweerkorps 

en de inzetbaarheid van de vrijwilligers overdag. Wanneer een 

brandweerkorps als gevolg van een aantal risico-objecten binnen 

de gemeentegrenzen of een laag niveau van de bluswatervoorzie-

ningen over een relatief groot aantal voertuigen beschikt, dan is 

een hoger aantal brandweerlieden vereist om in alle gevallen uit te 

kunnen rukken. Wanneer de beschikbaarheid van de brandweerlie-

den overdag bovendien niet erg groot is (bijvoorbeeld door werk-

zaamheden van verschillende brandweerlieden op te grote afstand 

van de kazerne), dan dient een brandweerkorps een groter aantal 

brandweerlieden te hebben om overdag toch op volle sterkte uit te 

kunnen rukken. Dit wordt nader uiteengezet in de volgende para-

graaf waar de Leidraad repressieve brandweerzorg wordt bespro-

ken. 

 

Op basis van de gegevens van het CBS moet worden gesteld dat de 

gemeente Dalfsen in verhouding tot ‘sooortgelijke’ gemeenten be-

schikt over een relatief groot aantal brandweerlieden. Hieraan kan 

echter niet direct een waardeoordeel verbonden worden. Dit zal 

worden toegelicht in de volgende paragraaf. Het dient te worden 

opgevat als een gegeven dat gevolgen heeft voor de totale kosten 

van het brandweerkorps van de gemeente. 
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3.5  Leidraad repressieve brandweerzorg3.5  Leidraad repressieve brandweerzorg3.5  Leidraad repressieve brandweerzorg3.5  Leidraad repressieve brandweerzorg    

    

De Leidraad repressieve brandweerzorg schetst een beoordelings-

kader ten aanzien van het materiaal en materieel, de personele in-

zet en de financiën van een brandweerkorps met betrekking tot 

haar repressieve taken.  

 

De Leidraad repressieve brandweerzorg is een publicatie die door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en de branchevereniging 

NVBR11 als richtlijn is genormeerd. Het kader dat in de leidraad 

wordt geschetst vormt geen wettelijke verplichting en is derhalve 

niet absoluut. In principe dient de repressieve brandweerzorg voor 

een bepaald gebied niettemin op de in de leidraad beschreven wijze 

te zijn georganiseerd. Gefundeerd en beargumenteerd kan echter 

worden afgeweken van de Leidraad. Op deze manier wordt recht 

gedaan aan de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.  

 

De repressieve taak van de brandweer betreft de bestrijding van 

onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties. Re-

pressieve brandweerzorg is een onderdeel van de wettelijke taak 

van de brandweer. De repressieve taak van de brandweer kan wor-

den onderverdeeld in verschillende hoofdactiviteiten: basisbrand-

weerzorg, specialismen en grootschalig optreden en rampenbe-

strijding. Elk van deze hoofdactiviteiten stelt andere eisen aan de 

organisatie en het materiaal en het materieel van het brandweer-

korps en dient op een ander niveau te worden georganiseerd.  

 

                                        

11. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding  
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BasisbrandweerzorgBasisbrandweerzorgBasisbrandweerzorgBasisbrandweerzorg    

Basisbrandweerzorg beperkt zich tot activiteiten die in het kader 

van een wettelijke taak verricht moeten worden en valt uiteen in 

een aantal onderdelen: het bestrijden van brand, hulpverlening en 

het leveren van relevante bijdragen bij de bestrijding van ongeval-

len met gevaarlijke stoffen en bij waterongevallen.  

 

De kern van de basisbrandweerzorg wordt gevormd door de basis-

eenheid. De basiseenheid voor brandweeroptreden betreft een 

tankautospuit. Deze moet zijn ingericht volgens de landelijke eisen 

en kent een standaardbezetting van zes personen. In de leidraad 

wordt omschreven dat op iedere post een basiseenheid aanwezig 

moet zijn. Niet alle incidenten zijn echter te bestrijden met behulp 

van een basiseenheid. Aanvullend op de basiseenheid is het in ver-

schillende gevallen noodzakelijk dat aanvullende voertuigen wor-

den ingezet. Naast een tankautospuit moet dan bijvoorbeeld een 

hulpverleningsvoertuig of een redvoertuig worden ingezet.  

 

Tabel 3.4Tabel 3.4Tabel 3.4Tabel 3.4 

 
Bron: Leidraad repressieve brandweerzorg 

 

De basisbrandweerzorg zoals omschreven in de leidraad omvat een 

scenario met inzetten tot maximaal 3 tankautospuiten en 1 bijzon-

der voertuig (hulpverleningsvoertuig of redvoertuig), onder leiding 

van een Officier van Dienst. Basisbrandweerzorg moet worden ge-

organiseerd op lokaal of interlokaal niveau. In het geval van de ge-

meente Dalfsen, met haar drie posten, betekent dit dat de basis-

brandweerzorg op gemeentelijk niveau moet worden georganiseerd.  
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SpeSpeSpeSpecialismencialismencialismencialismen    

Naast de basisbrandweerzorg kunnen korpsen specialismen in het 

takenpakket opnemen. Dit zijn bijzondere taken zoals schuimblus-

sen, duiken, chemische incidentbestrijding, grootschalig water-

transport en natuurbrandbestrijding. Het materieel dat een ge-

meente ten behoeve van de basisbrandweerzorg ter beschikking 

heeft is veelal niet toereikend voor uitoefening van specialistische 

taken. Derhalve is veelal aanvullend materiaal en/of materieel no-

dig. De organisatie en het benodigde materiaal en materieel ten 

behoeve van de uitoefening van de specialistische taken zijn veelal 

intergemeentelijk en/of regionaal georganiseerd. In het geval van 

de gemeente Dalfsen betekent dit dat het brandweerkorps in af-

stemming met buurgemeenten of met de regio, enig materiaal 

en/of materieel tot haar beschikking dient te hebben ten behoeve 

van de uitoefening van specialistische taken.  

 

De basisbrandweerzorg gecombineerd met specialismen van de 

brandweer wordt in de Leidraad bestempeld als ‘brandweerzorg’. 

Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk 

voor deze brandweerzorg en kent dus ook de verantwoordelijkheid 

voor specialistische taken. Uitgangspunt is dat de brandweerzorg 

op het niveau van de veiligheidsregio wordt afgestemd. 

 

In Dalfsen is ten behoeve van de uitvoering van specialistische ta-

ken voorzien in de aanschaf van een hulpverleningswagen type 2 

op de post Nieuwleusen. Deze hulpverleningswagen kent onder-

meer een taak ten behoeve van calamiteiten op (het risico-object) 

de A28. Deze hulpverleningswagen is in afstemming met de regio 

aangeschaft. Daarnaast is (en wordt) ten behoeve van de uitvoering 

van een specialisme, namelijk het bestrijden van bosbranden (ook 

een bos betreft een risico-object) een bosbrandauto gestationeerd 

op de post Dalfsen, dit in afstemming met de regio. De bosbrand-

auto betreft een tankauto die extra is uitgerust ten behoeve van de 

bestrijding van bosbranden.  
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Grootschalig optreden en rampenbestrijdingGrootschalig optreden en rampenbestrijdingGrootschalig optreden en rampenbestrijdingGrootschalig optreden en rampenbestrijding    

Grootschalig optreden en rampenbestrijding betreffen calamiteiten 

die de brandweerzorg overschrijden. Wanneer voor een inzet in de 

eerste uitruk meer dan drie tankautospuiten noodzakelijk zijn, 

wordt er een peloton gealarmeerd. Pelotonsalarmeringen maken 

geen onderdeel meer uit van brandweerzorg, maar van grootschalig 

optreden. Grootschalig optreden wordt regionaal georganiseerd. In 

de leidraad worden geen uitspraken gedaan over de wijze waarop 

grootschalig optreden en rampenbestrijding moet worden ingevuld. 

In figuur 3.5 wordt weergegeven op welke niveau een basiseenheid, 

basisbrandweerzorg, specialismen en grootschalig optreden en 

rampenbestrijding moeten worden georganiseerd.  

 

       Figuur 3.5       Figuur 3.5       Figuur 3.5       Figuur 3.5 

 
         Bron: Leidraad repressieve brandweerzorg 
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De leidraad en het materiaal en materieel De leidraad en het materiaal en materieel De leidraad en het materiaal en materieel De leidraad en het materiaal en materieel     

In de leidraad wordt een schets gegeven van een maatstaf aan de 

hand waarvan kan worden bepaald of een voertuig al dan niet door 

een gemeente dient te worden aangeschaft. De gehanteerde maat-

staf stelt dat wanneer een voertuig minder dan vier keer per jaar 

binnen de gemeente wordt ingezet, dit voertuig niet eigenstandig 

door de gemeente zou moeten worden aangeschaft, maar dat de 

taken (en een eventuele aanschaf) van een dergelijk voertuig in sa-

menspraak met de regio zouden moeten worden georganiseerd.  

 

Of een gemeente de samenstelling van haar wagenpark op deze 

wijze vorm wenst te geven, is een bestuurlijke keuze. Het staat een 

gemeentebestuur derhalve vrij om voertuigen eigenstandig aan te 

schaffen die minder dan vier keer per jaar binnen de gemeente 

worden aangewend.  

 

De leidraad bevat een helder kader ten aanzien van de bluswater-

voorzieningen. Binnen 40 meter van de hoofdingang van een ge-

bouw moet een bluswatervoorziening zijn gerealiseerd. In de prak-

tijk kan niet altijd aan deze eis worden voldaan. Wanneer dit regel-

matig voorkomt dient volgens de leidraad extra materieel te wor-

den ingezet in de vorm van tankwagens. In de gemeente Dalfsen 

kan vanwege het landelijke karakter van de gemeente niet overal 

worden voldaan aan de richtlijn voor bluswatervoorzieningen. Om 

in deze gebieden toch te kunnen voorzien in voldoende bluswater 

is daarom, conform de leidraad, voorzien in drie ondersteunings-

voertuigen. Eén daarvan is gesitueerd op de post Dalfsen, het be-

treft de extra uitgeruste bosbrandauto, de andere voertuigen zijn 

gesitueerd op de post Lemelerveld en de post Nieuwleusen.  
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De leidraad en de brandweerliedenDe leidraad en de brandweerliedenDe leidraad en de brandweerliedenDe leidraad en de brandweerlieden    

Zoals reeds uiteen gezet, telt het brandweerkorps van de gemeente 

Dalfsen, op basis van de gegevens van het CBS, een relatief hoog 

aantal brandweerlieden. De leidraad omschrijft inzake het aantal 

brandweerlieden dat het benodigde aantal vrijwillige brandweerlie-

den bij een brandweerkorps is gebaseerd op het aantal voertuigen, 

de standaardbezetting van de voertuigen en de zogenaamde ga-

rantiefactor.12 

 

In tabel 3.6 wordt weergegeven wat de standaard is voor de perso-

nele bezetting van verschillende typen voertuigen. Deze standaard-

bezetting wordt toegepast op het wagenpark van het brandweer-

korps van de gemeente Dalfsen. 

 

Tabel 3.6Tabel 3.6Tabel 3.6Tabel 3.6 

 
Bron: Leidraad repressieve brandweerzorg 

 

Het  brandweerkorps van de gemeente Dalfsen telt in totaal vier 

tankauto(spuiten),13 twee hulpverleningsvoertuigen, twee perso-

neel/materieel voertuigen14 en één Officier van Dienstauto. Uit-

gaande van een volledige bezetting van de tankauto(spuiten) en de 

hulpverleningsvoertuigen is op basis van de standaardbezetting 

een brandweerkorps vereist met een omvang van 40 brandweerlie-

den.15  

                                        

12. De garantiefactor is de factor waarmee het aantal netto functies vermenigvuldigd wordt 

om het bruto noodzakelijke aantal vrijwilligers te berekenen dat aangesteld dient te wor-

den om de bezetting van de functie continu te borgen. 

13. Drie tankautospuiten en een tankauto/bosbrandvoertuig. 

14. Dit zijn voertuigen waarmee de postcommandanten zich kunnen verplaatsen. 

15. (4 * 6 =) 24 brandweerlieden voor bezetting van de tankauto(spuiten) +(2 * 2 =) 4 

brandweerlieden voor bezetting van de hulpverleningsvoertuigen + (2 * 6) = 12 brand-
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In de leidraad wordt omschreven dat ten aanzien van het personeel 

bij brandweerkorpsen in de praktijk sprake is van een garantiefac-

tor variërend van 2 tot 4,5. Dit betekent dat in de praktijk 2 tot 4,5 

keer zo veel brandweerlieden benodigd zijn als voorgeschreven op 

basis van de standaardbezetting om er zeker van te zijn dat wagens 

altijd uit kunnen rukken met standaardbezetting. Met behulp van 

de informatie over de garantiefactor kan inzicht worden verkregen 

in de wijze waarop de personele omvang van het brandweerkorps 

van de gemeente Dalfsen kan worden beoordeeld.  

 

Het brandweerkorps van de gemeente Dalfsen kent een omvang 

van rond de 76 brandweerlieden. Dit maakt de garantiefactor van 

het korps om en nabij de twee.16 Dit is een relatief lage garantie-

factor. Op basis van de gegevens van de Leidraad repressieve 

brandweerzorg moet aldus worden geoordeeld dat de omvang van 

het brandweerkorps moet worden aangemerkt als adequaat.  

 

De leidraad en de financiënDe leidraad en de financiënDe leidraad en de financiënDe leidraad en de financiën    

De totale kosten van een brandweerkorps bestaan uit verschillende 

componenten, te denken valt aan materieel en materiaal, huisves-

ting, en het aantal brandweerlieden binnen een korps.  

 

In de voorgaande paragraaf is ingezoomd op het aantal brandweer-

lieden van het brandweerkorps van de gemeente Dalfsen. Dit aantal 

is van belang voor de financiële positie van de brandweer van de 

gemeente. Elke brandweerman binnen een korps brengt immers 

kosten met zich mee.17  

 

                                                                                                                         

weerlieden voor bezetting van de personeel/materieel voertuigen. Tezamen zijn dit 40 

brandweerlieden. 

16. 76 / 40 = 1,9. 

17. Opleidingskosten, uitrusting, vaste vergoeding, oefenvergoeding, uitrukvergoeding, 

wedstrijden, assurantiën, bijdrage personeelsvereniging en overhead.  
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In de leidraad wordt vermeld dat de kosten van een vrijwilliger bij 

de brandweer op jaarbasis structureel circa € 7.000,- bedragen 

voor een manschap, € 9.200,- voor een bevelvoerder en circa € 

11.000,- voor een vrijwillige officier. Met behulp van deze ge-

standaardiseerde kosten kan inzicht worden verkregen in het aan-

deel dat de kosten voor vrijwillig personeel hebben in de totale 

kosten van de brandweer.  

 

Het brandweerkorps van Dalfsen bestaat uit 70 vrijwilligers; 55 

maanschappen en 15 bevelvoerders. Dit brengt een jaarlijkse kos-

tenpost met zich mee van € 523.000,-.18  

Wanneer de omvang van het brandweerkorps van Dalfsen zou cor-

responderen met de gemiddelde omvang van een korps van een 

‘soortgelijke’ gemeente, zoals gegeven door het CBS, dan zou het 

korps, zoals vermeld, bestaan uit 49 vrijwillige brandweerlieden. 

Uitgaande van een gelijke procentuele verdeling19 van manschap-

pen en bevelvoerders zou in dit hypothetische geval een bedrag 

van begroot moeten worden van € 365.000,- aan personele lasten 

voor vrijwilligers.20 

 

 

                                        

18. (15 * 9.200) + (55 * 7.000) = € 523.000,-  

19. Bij een korpsomvang van 70 brandweerlieden waarvan er 55 zijn aan te merken als man-

schap en 15 als bevelvoerder is de percentuele verdeling tussen manschappen en bevel-

voerders als volgt. 78,6 % van het korps is een manschap, 21,4 % van het korps is een 

bevelvoerder. 

20. Bij een korps met een omvang van 49 vrijwilligers en een gelijke percentuele verhouding 

manschappen / bevelvoerder, bestaat dit korps uit 39 manschappen en 10 bevelvoerders. 

De totale kosten bedragen in een dergelijk geval: (39 * 7.000) + (10 * 9.200) = € 

365.000,-  
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3.63.63.63.6    De uitgaven beoordeeldDe uitgaven beoordeeldDe uitgaven beoordeeldDe uitgaven beoordeeld    

    

Op basis van de gegevens van het CBS zouden de begrote kosten 

van een ‘soortgelijke’ gemeente als Dalfsen voor het jaar 2006 in 

totaal € 1.245.500,- moeten bedragen. In 2006 bedroegen de be-

grote kosten van de brandweer Dalfsen € 1.371.956,-. De begrote 

kosten van de gemeente Dalfsen zijn daarmee € 126.456,- (zo‘n 10 

procent) hoger dan de gemiddelde gemeente met gelijksoortige 

karakteristieken als de gemeente Dalfsen. Deze extra kosten die de 

brandweer Dalfsen maakt ten opzichte van de kosten van een ge-

middelde ‘soortgelijke’ gemeente, kunnen worden verklaard door 

het relatief grote (adequate) aantal vrijwillige brandweerlieden.  

 

Zoals hiervoor uiteengezet bedragen de jaarlijkse personele kosten 

op basis van de Leidraad repressieve brandweerzorg voor de ge-

meente Dalfsen met haar 70 vrijwillige brandweerlieden € 

523.000,-. Wanneer wordt uitgegaan van de gegevens waarmee het 

CBS heeft gerekend, namelijk gemiddeld 49 vrijwillige brandweer-

lieden in gemeenten als Dalfsen, dan zouden de personele kosten € 

365.000,- bedragen. De 21 ‘extra’ vrijwillige brandweerlieden in 

Dalfsen brengen aldus een extra last met zich mee van € 158.000,-

.21 Deze extra personele kosten verklaren dat Dalfsen in 2006 € 

126.456,- meer uitgaf aan de brandweer dan een gemiddeld 

‘soortgelijk’ korps.  

 

Wanneer de extra personele lasten in ogenschouw worden geno-

men die in Dalfsen zijn gemoeid met het relatief grote aantal vrij-

willigers, dan kan worden geconcludeerd dat Dalfsen zich qua uit-

gaven op een gemiddeld niveau22 bevindt in vergelijking met soort-

gelijke gemeenten.  

 

                                        

21. 523.000    ---- 365.000 = € 158.000,-  

22. 126.456 - 158.000 = - € 31.544,- . Aldus geeft Dalfsen op basis van deze berekening € 

31.544,- minder uit dan het geschetste beoordelingskader toelaat.   
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4.  Conclusies en aanbevelingen 

 

4.1  Conclusies4.1  Conclusies4.1  Conclusies4.1  Conclusies    

 

In hoofdstuk 2 is de sturing door de gemeenteraad bij aanschaffin-

gen door de brandweer beschreven en geanalyseerd. Hieruit is ge-

bleken dat door de gemeenteraad nauwelijks sturing plaatsvindt 

met betrekking tot aanschaffingen door de brandweer. Dit is terug 

te voeren op elk van de vier aspecten van sturing die we onder-

scheiden hebben (doeleinden, informatie, beoordeling en beïnvloe-

ding). Deze aspecten hebben bovendien vaak invloed op elkaar. Met 

betrekking tot de sturing kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 

1. Raadsleden houden zich slechts passief bezig met (sturing van) 

aanschaffingen door de brandweer. Men wil dat de brandweer 

goed toegerust is, maar geeft in de tijdsbesteding meer priori-

teit aan andere brandweerzaken dan die betreffende de bedrijfs-

voering. 

 

2. Raadsleden zeggen de brandweer “ongrijpbaar” te vinden. Men 

geeft aan zich moeilijk een oordeel te kunnen vormen over de 

informatie.  

 

3. Voor oordeelsvorming is informatievoorziening doorslaggevend. 

Hierin is zowel een rol weggelegd voor de informatieverschaffer 

als voor de informatie-ontvanger. Voor zover voorstellen tot 

aanschaffingen zijn vervat in expliciete raadsvoorstellen, is de 

informatievoorziening aan de gemeenteraad zonder meer ade-

quaat te noemen. Vanaf 2005 heeft de raad besloten tegelijk 

met het vaststellen van de begroting en het investeringsplan, al-

le kredieten voor het eerste jaar van het investeringsplan vast te 

stellen overeenkomstig de op grond van artikel 212 Gemeente-

wet vastgestelde "Financiële verordening gemeente Dalfsen". De 
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informatievoorziening over aanschaffingen door de brandweer 

in de jaarlijkse investeringsplannen (onderbouwing over nut en 

noodzaak van de voorgestelde investering) is beperkt. Dit leidt 

echter niet of nauwelijks tot (aanvullende) vragen vanuit de raad.  

 

4. De invloed van de gemeenteraad op de aanschaffingen door de 

brandweer is zeer beperkt. Noch pro-actief (via bijvoorbeeld be-

grotingen of investeringsplannen) noch reactief (bij aanvullende 

voorstellen in de raad) is sprake van actieve sturing. Alleen de 

fractie van Gemeentebelangen / Algemeen Belang vormt hierop 

een bescheiden uitzondering. 

 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de vraag of de gemeente Dalfsen wat 

betreft de aanschaffingen door en uitgaven van de brandweer, in de 

pas loopt met vergelijkbare gemeenten. Dit leidde tot de volgende 

conclusie. 

 

5. De kosten per inwoner voor de brandweer liggen in Dalfsen on-

geveer 10% hoger dan gemiddeld in een vergelijkbare gemeente. 

Voorts blijkt dat Dalfsen 46% meer brandweerlieden heeft dan 

op grond van CBS-gegevens verwacht mag worden. Dit hogere 

(adequate) aantal brandweerlieden is de oorzaak van de gemid-

deld hogere kosten. Uit een toetsing van het beschikbare mate-

rieel en materiaal aan de Brandweermonitor 2005, de Brand-

weerstatistiek 2006 en de Leidraad repressieve brandweerzorg 

blijkt niet dat Dalfsen beschikt over buitensporig veel (of weinig) 

materiaal en materieel.  
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4.24.24.24.2    AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen 

 

Aanbeveling 1: 

De gemeenteraad dient zich minder passief op te stellen met be-

trekking tot aanschaffingen door de brandweer. 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat de gemeente Dalfsen geen buitenspo-

rige of onverantwoordelijke uitgaven voor de brandweer doet. Ook 

is het vertrouwen van raadsfracties in de portefeuillehouder groot. 

Toch is het vanuit de controlerende en kaderstellende taak van de 

gemeenteraad ongewenst dat de gemeenteraad zoveel afstand 

houdt tot de aanschaffingen door de brandweer. Zeker als het gaat 

om grote (vervangings)aanschaffingen en langjarige investerings-

plannen, dient de gemeenteraad overtuigd te zijn van nut en nood-

zaak ervan en zich hier actief in te verdiepen.  

 

- o O o - 

 

Aanbeveling 2: 

De informatievoorziening in investeringsplannen over brandweer-

aanschaffingen dient te voldoen aan de standaardnormen voor 

adequate informatie. 

 

Kredieten voor het eerste jaar van een investeringsplan worden 

vastgesteld tegelijk met het vaststellen van de begroting en het in-

vesteringsplan. Op basis van de informatievoorziening over aan-

schaffingen door de brandweer in de jaarlijkse investeringsplannen 

dient de raad een weloverwogen afweging te kunnen maken. Daar-

toe dient de informatievoorziening te voldoen aan de standaard-

normen voor adequate informatie (te weten: nut en noodzaak wordt 

aangegeven; de informatie is informatief, relevant en ook voor niet-

ingewijden toegankelijk verwoord).  
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• A.J. van Dijk (raadslid CDA 2001-heden) 

• L.V. Elfers (burgemeester) 
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2006-heden) 

• K.M. Kaied (raadslid PvdA 2006-heden) 

• G. Kamperman (raadslid Algemeen Belang 2001-2006, 

raadslid Gemeentebelangen 2006-heden) 

• L.M. Nijkamp (raadslid ChristenUnie 2006-heden) 

• J.G.J. Ramaker (raadslid Gemeentebelangen 2001-heden) 

• M. Tempelman-Mulder (raadslid VVD 2001-heden) 

• J.W. Verkruijsse (postcommandant Dalfsen) 

• J. Visscher (raadslid CDA 2001-2006) 

• J. Vredenbregt (algeheel commandant brandweer Dalfsen) 

• T. de Vries (raadslid PvdA 2001-2006, wethouder 2006-

heden) 

• H. Zwart (gemeentesecretaris) 
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