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BRW/0 
 

Brandweer 

BRW/1 
personeel 

Brandweerpersoneel 
− personeel van de gemeentelijke brandweer  benoemen, 

schorsen of ontslaan 

college 
(art. 1, lid 5 
Brandweerwet) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer   

Brw/2 
inzet 

operationele inzetbaarheid 
− wijzigingen aanbrengen in de operationele 

inzetbaarheid 

college 
(art. 1, lid2 
Brandweerwet; 
H.6 Verord. 
Brandveiligh. en 
hulpverl.)                 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preparatie  

Brw/3 
gebruik 

Gebruiksvergunning 
− verlenen gebruiksvergunning 

college 
(art. 2.11.1 Besluit 
brandveilig gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/4 
gebruik 

aanhouden beslissing gebruiksvergunning 
− beslissing op aanvraag gebruiksvergunning aanhouden 

college 
(art. 2.11.3 lid 2 
Besluit brandveilig 
gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/7 
gebruik 

voorwaarden gebruiksvergunning 
− intrekken en/of wijzigen van voorwaarden 
 

college 
( art. 2.11.6 Besluit 
brandveilig gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/8 
gebruik 

indiening gebruiksmelding 
- vaststellen noodzaak verstrekking gegevens en 

bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende 
aannemelijk wordt gemaakt. 

- vaststellen noodzaak verstrekking gegevens als 
bedoeld  in artikel 2.12.2, lid 4 van het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken, om aannemelijk te 
maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens 
de Woningwet gestelde eisen. 

college 
(art. 2.12.2 lid 3 en 4 
Besluit brandveilig 
gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/9 
gebruik 

afhandeling gebruiksmelding 
-     toezending of uitreiking bewijs van ontvangst waarin 

de datum van ontvangst van de melding is vermeld 

college 
(art. 2.12.3 Besluit 
brandveilig gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/10 
gebruik 

voorwaarden na gebruiksmelding 
het opleggen van nadere voorwaarden indien deze 
noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en 
bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij 
brand. 

college 
(art. 2.12.4 Besluit 
brandveilig gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  
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Brw/11 
gebruik 

wijzigen nadere voorw. Gebruiksmelding 
-    wijzigen nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 

2.12.4. eerste lid Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken. 

college  
(art. 2.12.5 Besluit 
brandveilig gebruik 
bouwwerken) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/12 
Brandbe-
veiliging 
 

toepassing Brandbeveiligingsverordening 
-   het verlenen van gebruiksvergunning.) 
-   het verbinden van voorwaarden aan de  te verlenen 

gebruiksvergunning. 
- het verbinden van nieuwe voorwaarden en het wijzigen of 

intrekken van gestelde aan een verleende 
gebruiksvergunning. 

- het weigeren van een gebruiksvergunning. 
-het geven van voorschriften tot het voorkomen van brand 
en het beperken van de gevolgen van brand. 

college 
(artt. 2 , 3 en 7  
Brandbeveiligings- 
verordening 2009) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer officier preventie en proactie  

Brw/13 
ramp 
 

deelplannen en draaiboek rampenplan 
-  wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in 

ter uitwerking van het gemeentelijk rampenplan 
vastgestelde deelplannen en draaiboeken. 

college 
(art. 160 Gemw) 

secretaris/directeur adjunct-directeur cdt brandweer medewerker 
rampenbestrijding 
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